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Podrzucanie śmieci w oku kamer

Obchody Dnia Strażaka

W tym numerze:



2Strona 2 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

W numerze

INFORMACJE/WYDARZENIA 3 
EKO-WIEŚCI	 13 
EDUKACJA	 18	
KULTURA 23 
HISTORIA 29 
WAŻNE	I	PRZYDATNE		 31

Z ogródka Przytulii, 
str. 23 75 lat później – powinniśmy 

pamiętać?, str. 29

Drodzy Czytelnicy!
Maj powoli dobiega końca. Za 

nami pierwsze majowe burze, które 
w ciągu jednej nocy zazieleniły nam 
naszą górską dolinę. Zapach po-
wietrza potrafi obudzić z zimowe-
go snu absolutnie wszystko. I, choć 
bardzo by się chciało ruszyć z kopy-

ta i dać się porwać, wciąż tkwimy  
w tym skomplikowanym, trudnym 
okresie epidemii, kwarantann, ob-
ostrzeń, ograniczeń. Ośrodek mu-
siał znacząco okroić kalendarz im-
prez, skreślając z niego choćby ma-
jówki, które tak barwnie zaczynały 

sezon plenerowych imprez. Nie my-
ślcie jednak Państwo, że nic się nie 
dzieje. Wystarczy zajrzeć do Wie-
ści, by się przekonać, ile osób pra-
cuje i jakie są tego rezultaty. Miłej 
lektury!

  Anna Muioł
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Słowa piosenki Czesława Nieme-
na „Dziwny jest ten świat”  , precyzyj-
nie określają dziwne i trudne  życie  
w dobie pandemii koronawirusa. 
Zdecydowałem się na umieszczenie 
mojego zdjęcia z maseczką zasłania-
jącą usta i nos z kilku powodów mię-
dzy innymi, aby kolejny raz zwró-
cić uwagę na bezpieczne,  codzien-
ne funkcjonowanie, o które prosiłem 
w kilku moich apelach skierowanych 
zarówno do turystów jak i mieszkań-
ców. Ponadto jestem przekonany, 
że sposób naszego funkcjonowania  
z maseczkami będzie miał niewątpli-
wie wymiar historyczny. Zagrożenie 
epidemiczne dotyka każdego z nas, 
dlatego starajmy się respektować 
obowiązujące zasady bezpieczeń-
stwa. Patrząc w koło możemy zauwa-
żyć, że otaczająca nas przyroda jest 
obojętna na naszą obecność i całą 
zaistniałą sytuację. Słowiki śpiewają, 
kukułka kuka, żółte kobierce mnisz-
ków lekarskich rozsiane na naszych 
łąkach oraz białe baldachimy czarne-
go bzu tak, jak co roku dają nam lecz-
niczy pyłek, który trafia do syropów  
i miodów używanych na kaszel i prze-
ziębienie. W ramach majowej zieleni, 
co roku kwitną kolejne rocznice wiel-
kich zdarzeń. Można by powiedzieć, 
że ten miesiąc jest świętem wspo-
mnień. Począwszy od Pierwszoma-
jowego Józefa Robotnika, 229 rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji Trzecie-
go Maja, kolejnych rocznic kościel-
nych i państwowych. Warto wspo-
mnieć o 30-tej rocznicy pierwszych 
wyborów samorządowych w powo-
jennej Polsce (27 maj 1990 r.) Wybo-
ry te są uznawane - obok wyborów 
parlamentarnych w 1989 roku - za 
jedno z najważniejszych wydarzeń 
politycznych, które przyniosły Pola-
kom wolność i demokrację. Niewąt-
pliwie uwagę naszą skupiła 100 rocz-
nica urodzin naszego papieża św. 
Jana Pawła II. Cieszę się, że 18 maja, 
w rocznicę urodzin, w kaplicy św. Ja-
dwigi na Płachcioku w Brennej mo-
gliśmy uczestniczyć we mszy świętej 
dziękczynnej a po jej zakończeniu 
przeszliśmy pod pomnik Papieża aby 
uroczyście złożyć kwiaty i wspólnie 
zaśpiewać „Barkę”. Bardzo dzięku-

ję Związkowi Podhalan Oddział Gó-
rali Śląskich ze swoim sztandarem, 
Zespołowi „Kotarzanie” oraz wier-
nym zebranym na modlitwie. Ma-
jówka, która z przytupem rozpoczy-
nała imprezy naszego sezonu letnie-
go minęła w ciszy i bez imprez. Ma-
jowe mniszki też już przekwitły, mo-
kra Zośka przeminęła wraz ze swoimi 
zimnymi sąsiadami – mroźnymi brać-
mi – Pankracym, Serwacym i Bonifa-
cym – zwanymi zimnymi ogrodnika-
mi. Choć pora ciepła to nawiązując 
do zimnych ogrodników, ostrożna 
mądrość narodów przestrzega: „Do 
Świętego Ducha nie zdejmuj kożu-
cha” – po czym niezwłocznie dodaje: 
„A po Świętym Duchu, znów chodź 
w kożuchu”. Przysłowie to zwraca 
uwagę i wywołuje piękną, polską 
tradycję Zielonych Świąt. Zofia Kos-
sak zastanawia się czy gdzieś w psy-
chice polskiej nie zatracono pełne-
go zrozumienia święta Zesłania Du-
cha Świętego na wzór żywego Naro-
dzenia i Zmartwychwstania Pańskie-
go. „… Gdy tamte dni pokryło obfi-
cie kwiecie poezji ludowej, o Duchu 
Świętym nie posiadamy ani jednej 
pieśni własnej, samorodnej, niezna-
nego autora. Szczegół drobny, lecz 
wymowny. Ujawnia on w naszej wie-
rze lukę o sięgających głęboko kon-
sekwencjach. Duch Święty jest daw-
cą darów. Spośród nich trzy pierwsze 
są: Mądrość, Rozum, Rada (czyli roz-
waga), dary, które uczuciowość pol-
ska lekceważy… Duch Święty nie in-
geruje doraźnie. Jego dary – to na-

rzędzia, za pomocą których możemy 
przekuć sami siebie na obraz i po-
dobieństwo Boże.” (*). Cieszymy się 
jednak z tego, że pielęgnujemy tra-
dycyjne smażenie jajecznicy i watry 
płonących ognisk. Maj nierozłącz-
nie związany był z egzaminami ma-
turalnymi, którym wtórowały zawsze 
kwitnące kasztany przygotowane 
na przyjęcie stresu i dodanie otu-
chy maturzystom podczas egzaminu 
dojrzałości. Zamknięte szkoły i zdal-
na nauka i praca zakłóciły całkowicie 
rytm edukacji szkolnej. Utrudnienia 
występują prawie, w każdej dziedzi-
nie naszego życia. Wszyscy czekamy 
na ustanie epidemii i powrót choć 
trochę do normalności. Najbardziej 
na rządowe rekomendacje związa-
ne z odmrażaniem czeka niewątpli-
wie cały sektor turystyczny, dający 
znaczące źródło zatrudnienia w każ-
dej turystycznej gminie. Mocno za-
stopowana gospodarka krajowa zna-
cząco odbija się również na naszym 
budżecie gminnym. Brak zakłada-
nych dochodów powoduje nieste-
ty korektę planowanych inwestycji. 
Zadania rozpoczęte a szczególnie te, 
które są dofinansowane ze środków 
zewnętrznych, pozabudżetowych 
staramy się realizować zachowując 
wszystkie środki bezpieczeństwa. 
Przy tej okazji apeluję do wszystkich 
o wyrozumiałość i wsparcie, na czas 
realizacji zadań remontowo-inwe-
stycyjnych. Aktualnie prace trwają 
na ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór  
w Górkach Sojce. Liczymy również, 
że uda się na najbliższej czerwcowej 
sesji podjąć uchwałę o przyjęciu pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru Górek. Na ostatniej 
prostej jest również kompletowanie 
dokumentów planistycznych, po-
zwalających na przygotowanie tere-
nów w obrębie góry Kotarz pod pla-
nowany duży kompleks turystyczny 
wpisany do Strategii Rządowej. Koń-
cząc pragnę polecić Państwu wiele 
ciekawych artykułów umieszczonych 
na łamach tej gazetki.    

 Jerzy Pilch 
 Wójt Gminy Brenna  

(*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 87.

Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia
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Drodzy mieszkańcy Gminy Brenna 
oraz szanowni goście!

Wszyscy lubimy podróżować, korzystając z różnych miejsc i form wypoczynku 
a turystyczna gmina Brenna ma naprawdę wiele do zaoferowania. 

Rekomendacje rządowe dotyczące odmrażania szeroko pojętej branży turystycznej 
dają możliwości do skorzystania m. in z naszej bogatej oferty. 

Niepokoją nas bardzo informacje o wzroście zachorowań na Śląsku.

 W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego wszyscy musimy pamiętać 
o bezpieczeństwie zarówno swoim, jak i innych.

Nie ukrywam, że z dużym niepokojem obserwujemy tendencję do ignorowania 
nakazów będących wynikiem obecnej, bardzo poważnej sytuacji epidemicznej 
i lekceważenie przepisów.  Świadomi istniejącego zagrożenia przypominamy, 

że sukcesywne znoszenie wprowadzonych wcześniej obostrzeń nie zwalnia nikogo 
z obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych oraz z obowiązku 

zachowania dystansu społecznego, czy dezynfekcji rąk. Brak maseczki to wszak nic innego 
jak zwykły egoizm, bo maseczka nie tyle chroni nas przed innymi, co przede wszystkim 

innych przed nami w sytuacji, gdy jesteśmy nieświadomymi nosicielami wirusa. 
A dystans społeczny chroni i nas i innych. 

Dlatego apeluję do gości odwiedzających Gminę Brenna, a także do mieszkańców, 
aby respektowali obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Miejmy na uwadze, 
że jeśli fala epidemii powróci, to wrócą też znoszone obecnie ograniczenia 

i niemożliwe będą przyjazdy na wypoczynek w Beskidy. Pamiętajmy - brak maseczki 
i brak dystansu to nie szpan, to nieodpowiedzialność!

Przy okazji chciałbym również uczulić gości aby nie pozostawiali na szlakach czy 
w miejscach publicznych śmieci. Nie może być tak, że po weekendzie nasze 

piękne góry toną w śmieciach. 

Zwracam się do Państwa z apelem : Bądźmy odpowiedzialnymi 
i świadomymi zagrożeń ludźmi, chrońmy siebie i środowisko.

                            
                                                                                              Wójt Gminy Brenna
                                                           Jerzy Pilch
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Informacje/Wydarzenia
Święto Konstytucji 3 Maja

Z okazji Święta Konstytucji 3 
Maja wójt Jerzy Pilch i przewodni-
czący Rady Gminy Seweryn Greń 
uczcili pamięć tych mieszkańców 
Górek i Brennej, którzy oddali życie 
za wolną Polskę.

Sejm Wielki uchwalił Konstytu-
cję 3 Maja w 1791 roku. Ta pierwsza 
w Europie i druga na świecie (po 
amerykańskiej) ustawa zasadnicza 
miała zreformować oraz wzmoc-
nić Rzeczpospolitą zagrożoną przez 
wewnętrzny nieład i agresywnych 
sąsiadów. Niestety, zapisy Konsty-
tucji 3 Maja obaliła rosyjska inter-
wencja wojskowa w 1792 roku. War-
to też pamiętać, że oficjalnie armie 
carycy Katarzyny wkroczyły do Pol-
ski na prośbę zdrajców spod zna-
ku konfederacji targowickiej. Choć 
majowa konstytucja nie uratowała 
ówczesnej Rzeczpospolitej to jed-
nak była dowodem patriotyzmu  
i nowoczesnego sposobu myślenia 
jej twórców, a dla potomnych stała 
się symbolem starań o wolną i nie-
podległą Polskę.

W Gminie Brenna jest już trady-
cją, że w rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja przedstawiciele lo-
kalnego samorządu odwiedzają 
miejsca związane z walką Polaków 
o suwerenność kraju. Nie inaczej 
było w tym roku. Wójt Jerzy Pilch  
i przewodniczący Rady Gminy Se-
weryn Greń złożyli wiązanki kwia-
tów na grobach mieszkańców Bren-
nej, którzy zginęli w latach 1939-45, 

na żołnierskim grobie w Górkach 
Wielkich, przed pomnikiem miesz-
kańców Brennej i włoskich jeńców 

spalonych żywcem w lutym 1945 
roku, przed pomnikiem partyzan-
tów z oddziału „Wędrowiec” oraz 
przed pomnikiem w Górkach Ma-
łych upamiętniającym mieszkań-
ców Górek poległych za Polskę  
w latach 1939-45. - Szkoda, że rado-
sne wszak Święto Konstytucji 3 Maja 
przyszło nam w tym roku obcho-
dzić w cieniu epidemii, ale zawsze, 
bez względu na okoliczności, musi-
my pamiętać, iż wolność, którą obec-
nie się cieszymy, nie była sprezento-
wana lecz została wywalczona przez 
naszych poprzedników. I nie jest nam 
dana raz na zawsze – stale musimy się  
o nią troszczyć i zabiegać, aby jej nie 
stracić – mówi wójt Jerzy Pilch.

S. Horowski
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Zdalna Szkoła w Gminie Brenna
W dniu 10 kwietnia 2020 r. Gmi-

na Brenna podpisała umowę o po-
wierzenie grantu nr 126/2020  do-
tyczącego realizacji projektu gran-
towego pn. Zdalna Szkoła - wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-

nej w systemie kształcenia zdalne-
go.

Projekt realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej nr I „Powszechny do-
stęp do szybkiego Internetu” dzia-
łania 1.1: „Wyeliminowanie teryto-
rialnych różnic w możliwości dostę-
pu do szerokopasmowego Interne-

tu o wysokich przepustowościach”.
Całkowita wartość projektu 

grantowego jest w 100% dofina-
sowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększe-

nie dostępu do zdalnego naucza-
nia poprzez doposażenie w laptopy 
uczniów oraz nauczycieli ze szkół  
z terenu Gminy Brenna.

Projekt jest odpowiedzią na 
obecną sytuację związaną z cza-
sowym ograniczeniem funkcjono-
wania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem CO-

VID- 19.  Zamknięcie placówek 
oświatowych, z uwagi na  stan epi-
demii, spowodowany zakażeniami 
koronawirusem,  na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych, z wyko-
rzystaniem metod i technik kształ-
cenia na odległość.   Przeprowadzo-
na diagnoza wykazała, że są ucznio-
wie oraz nauczyciele, którzy nie po-
siadają sprzętu, na którym mogą 
być realizowane zdalne lekcje. Dla-
tego też w ramach projektu granto-
wego zakupiono 24 laptopy za kwo-
tę 57.829,68 zł. Sprzęt będzie prze-
kazany dla uczniów i nauczycieli ze 
szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Brenna, które zgodnie ze zgło-
szonym zapotrzebowaniem zosta-
ną rozdysponowane w następują-
cej ilości:
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Bren-
nej otrzyma 6 laptopów,
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Bren-
nej otrzyma 8 laptopów,
• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Górkach Wielkich 
otrzyma 10 laptopów.

 Zakupione laptopy będą bez-
płatnie użyczone uczniom i nauczy-
cielom na czas zdalnego kształce-
nia.

  UG Brenna

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,

½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Budowa obiektów małej architektury 

(tężni solankowej) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Brennej

15 maja 2020 r. została podpi-
sana umowa o dofinansowanie dla 
projektu pt. „Budowa obiektów ma-
łej architektury (tężni solankowej) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Brennej”. Inwestycja została do-
finansowana ze środków unijnych 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
poddziałanie „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”.

Inwestycja będzie realizowana  
w Brennej Leśnicy, planowany ter-
min jej zakończenia to wrzesień 
tego roku, a obecnie został ogło-
szony przetarg na wybór wykonaw-
cy robót budowalnych. W ramach 
zadania wykonana będzie tężnia 
solankowa, w której zastosowana 
będzie wysokiej jakości solanka za-
pewniająca wymierne korzyści dla 
profilaktyki zdrowia osób korzysta-
jących z mikroklimatu panującego 
w jej wnętrzu i otoczeniu. Kolejnym 
ciekawym rozwiązaniem zaplano-
wanym w ramach projektu,  a da-
jącym  możliwość aktywnego spę-
dzania czasu przy jednoczesnym ła-
dowaniu urządzeń elektronicznych 
będzie rowerek treningowy z łado-
warką USB. Cały teren objęty pro-
jektem oświetlać będą ekologicz-
ne i energooszczędne lampy z pa-
nelem fotowoltaicznym. Dodatko-
wo zagospodarowanie ternu obej-
mie montaż 3 stojaków na rowery 

- każdy po 5 stanowisk, 10 ławek, 5 
koszy na śmieci, tablic informacyj-
nych, a także wykonanie nawierzch-
ni utwardzonej chodników i dojść 
do tężni.

Lokalizacja inwestycji przy rzece 
Leśnicy, w sąsiedztwie szlaków tury-
stycznych oraz podmiotów z branży 
okołoturystycznej sprawia, że miej-
sce to z pewnością cieszyć się bę-
dzie zainteresowaniem zwłaszcza, 

że obok planowanej tężni już teraz 
zlokalizowana jest Otwarta Strefa 
Aktywności czyli siłownia plenero-
wa oraz planowana jest do budowa 
placu zabaw w ramach polsko-cze-
skiego projektu „Aktywnie w natu-
rze”. 

  UG Brenna
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Aktywnie w naturze

Gmina Brenna pozyskała dofi-
nansowanie ze środków Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński – Těšínské Slezsko i bu-
dżetu państwa na realizację pro-
jektu Aktywnie w naturze, który 
jest pierwszym krokiem w ramach 
współpracy z kolejną gminą w Re-
publice Czeskiej – Gminą Wędry-
nia. Oprócz Brennej i Wędryni, part-
nerem projektowym jest również 
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu 
Gminy Brenna. Całkowita wartość 
projektu to prawie 60.000 euro,  
w tym dofinansowanie dla polskich 
partnerów to aż 90% planowanych 
kosztów.

Celem projektu jest efektywniej-
sze wykorzystanie potencjału przy-
rodniczego partnerskich miejsco-
wości poprzez realizację wspólne-
go produktu turystycznego bazują-
cego na nowych atrakcjach, progra-
mie lojalnościowym, wspólnej kam-
panii promocyjnej, a także organi-
zacji imprez plenerowych, warsz-
tatów wytwarzania mydełek zioło-
wych i soli kąpielowych oraz spo-
tkań przyrodniczych. 

Nowa infrastruktura w przypad-
ku Gminy Brenna zlokalizowana bę-
dzie w Brennej Leśnicy, w sąsiedz-
twie siłowni zewnętrznej i plano-
wanej tężni solankowej. Będzie to 
sprawnościowy plac zabaw, który 
utworzy zestaw zabawowy (wejście 
linowe, drabinka naprzemienna, 
trap wspinaczkowy, podest i zjeż-
dżalnia), linarium w kształcie pira-
midy oraz huśtawka typu bocianie 
gniazdo, która jest dostępna dla 
dzieci niepełnosprawnych. Dodat-
kowo położone będą zabezpiecza-
jące maty przerostowe oraz wyko-
nana mała infrastruktura: ławki, ko-
sze na śmieci, oświetlenie lampa-
mi solarnymi oraz ogrodzenie. Na 
ogrodzeniu, od strony tężni solan-
kowej, umieszczone zostaną 4 ta-
blice informacyjne dotyczące walo-

rów przyrodniczych Brennej Leśni-
cy oraz Wędryni. Będą one informo-
wać np. o nietoperzach, które żyją 
w Brennej czy też o roślinach, owa-
dach i innych atrakcjach związanych 
z naszym lokalnym dziedzictwem 
przyrodniczym, a także o atrakcjach 
przyrodniczych występujących  
u naszego czeskiego partnera  
w parku sensorycznym lub na te-
renie gminy. To właśnie park sen-
soryczny zostanie wykonany po 
czeskiej stronie w ramach wspól-
nego projektu. W parku pojawią 
się nasadzenia rodzimej roślinno-
ści, fontanna solankowa oraz miej-
sce do aktywnego wypoczynku. Za-
daniem parku sensorycznego bę-
dzie nie tylko edukacja, ale przede 
wszystkim pobudzenie odbior-
cy do działania i interakcji, moż-
liwość odbioru wszystkimi zmy-
słami. W pobliżu będą również 
umieszczone 3 tablice informujące 

o wędryńskiej przyrodzie, a także  
o atrakcjach Gminy Brenna.

Obecnie, ze względu na zagro-
żenie epidemiczne, realizacja pro-
jektu jest utrudniona i wiąże się  
z pewnymi ograniczeniami np. 
związanymi z udziałem naszych 
czeskich partnerów w wydarze-
niach zaplanowanych w projekcie. 
Jesteśmy jednak dobrej myśli, dla-
tego Gmina Brenna ogłosiła prze-
targ na budowę obiektów małej ar-
chitektury (placu zabaw) wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą w Bren-
nej przy ulicy Leśnica, planowa-
ny termin wykonania inwestycji to 
sierpień 2020r. O kolejnych etapach 
realizacji projektu będziemy in-
formować na stronie internetowej 
projektu Aktywnie w naturze oraz  
w kolejnych Wieściach znad Bren-
nicy.

          UG Brenna
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Rozpoczęcie przebudowy ul. Skoczowskiej 

i Stary Dwór w Górkach Wielkich
W związku z przekazaniem placu 

budowy wykonawcy - firmie RADEX 
Sp. z o.o. z Bielska-Białej, od 4 maja 

wprowadzona zostanie tymczaso-
wa organizacja ruchu na czas pro-
wadzenia robót, które zostały po-
dzielone na 5 etapów w taki sposób 
by utrzymać dojazd do wszystkich 
posesji położonych przy realizo-
wanym odcinku ulic Skoczowskiej  
i Stary Dwór. Etap I dotyczy wyko-
nania przebudowy drogi wraz z wy-
konaniem chodnika dla pieszych 

oraz kanalizacji deszczowej na dłu-
gości 188m. Na przebudowanym 
odcinku wprowadzono zakaz ruchu 

z wyłączeniem mieszkańców ulicy 
Skoczowskiej, a także zaopatrzenia 
budowy. Wykonawca robót zapew-
ni bezpieczny przejazd i przejście 
przez obszar prowadzonych robót, 
a po zakończeniu dniu pracy upo-
rządkuje teren budowy.

Dojazd do ul. Stary Dwór i Rze-
mieślniczej będzie możliwy od stro-
ny ul. Spółdzielczej, natomiast do 

ul. Skoczowskiej od strony ul. Lipo-
wej w miejscowości Pogórze. 

Ul. Spółdzielcza, ul. Dh Aleksan-

dra Kamińskiego oraz ul. Poprzecz-
na zostały wyznaczone jako drogi 
jednokierunkowe (w kierunku od 
ul. Zofii Kossak przez Spółdzielczą 
do Kamińskiego i do Poprzecznej).

Poniżej rysunki dotyczące pro-
jektowanej organizacji robót Etapu 
nr 1 oraz mapa orientacyjna dróg, 
których dotyczy objazd.

Komunikacja w czasie epidemii
W dobie panujących obostrzeń 

wiele aspektów życia społecznego 
dotknęły ograniczenia i utrudnie-
nia. Nie inaczej stało się z prostą, 
codzienną komunikacją publiczną. 
Po różnych perturbacjach swoje li-
nie na terenie Gminy Brenna uru-
chomiła firma Wispol. Na stronie 
www.wispol.pl znajdują się aktu-
alne rozkłady jazdy na naszym te-
renie, oraz wszystkie informacje  
o funkcjonowaniu transportu w do-
bie koronawirusa.

   OPKiS

  UG Brenna
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Święty Florian urodził się ok. 
250 roku (według niektórych źródeł 
ok. 190 roku) w Zeiselmauer w Au-

strii. Jego życie przypadło na okres 
prześladowań chrześcijan. W mło-
dym wieku został powołany do ar-
mii cesarza rzymskiego - Dioklecja-
na. Był organizatorem i dowódcą od-
działów gaśniczych wchodzących  
w skład armii Imperium rzymskie-
go. W roku 304 stawił się za prześla-
dowanymi legionistami chrześcijań-
skimi, za co został skazany na karę 
śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć 
męczeńską w nurtach rzeki Enns 
(Anizy).

Św. Florian jest patronem wy-
konawców zawodów wiążących się  
z ogniem: strażaków, hutników, ko-
miniarzy, garncarzy, piekarzy. We-
dług jednej z legend Św. Florian już 
jako dziecko miał dokonywać cu-
dów, podobno miał ugasić pożar 

domu jednym wiadrem wody.
Florian oficjalnie świętym chro-

niącym od ognia stał się dopiero  

w XVI wieku. W 1528 roku w Krako-
wie wybuchł pożar, który strawił 
znaczną część miasta, a w szczegól-
ności północną część Starego Mia-
sta. Ocalał tam jedynie kościół pod 
wezwaniem Świętego Floriana. Od-
czytano to jako znak uznając, że pa-
tron uchronił kościół przed ogniem. 
Od tego też czasu Florian stał się 
patronem osób walczących z poża-
rem, opiekunem chroniącym przed 
ogniem.

W Gminie Brenna strażacy Ochot-
niczych Straży Pożarnych co roku 
obchodzą święto swojego patrona. 
Druhowie wraz ze swoimi rodzina-
mi w maju modlili się, oddali pokłon 
i wyrazili wdzięczność swojemu pa-
tronowi św. Florianowi. 

Obchody patronalnego święta  

naszych strażaków były także oka-
zją do złożenia gratulacji i podzięko-
wań. 

- W imieniu własnym, oraz wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy skła-
dam wyrazy wdzięczności Druhom 
wraz z rodzinami.  Sami najlepiej wie-
cie, jak ważną kartę w historii naszej  
lokalnej społeczności wypełniacie 
swym działaniem. Dzięki Waszej pra-
cy, służbie i zaangażowaniu przez ko-
lejne dziesięciolecia społeczność Gmi-
ny mogła i może zawsze liczyć na go-
towość do niesienia pomocy oraz po-
święcenie w ochronie życia i mienia. 

Życzymy Wam, Druhowie – Ochot-
nicy bezpiecznej służby. Niech Św. 
Florian otacza Was swoją opieką  
w wypełnianiu obowiązków. Niech 
bezinteresowna służba na rzecz 
współmieszkańców gminy, będzie 
również wyrazem ciągłej pracy nad 
sobą oraz doskonaleniem Waszych 
własnych umiejętności i charakterów. 
Niechaj ta trudna praca, pełna nie-
przewidywalnych wyzwań, będzie dla 
Was przede wszystkim źródłem oso-
bistej satysfakcji oraz powodem do 
dumy w myśl oczywistej i pięknej Wa-
szej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek”. – mówił Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch.

Redakcja również dołącza do ży-
czeń, wyrażając ogromną wdzięcz-
ność za pracę wszystkich naszych 
strażaków.

   OPKiS

Obchody Dnia Strażaka
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1 maja 2020 roku Ochotnicza 
Straż Pożarna Brenna Centrum, któ-
ra od blisko 95 lat działa na rzecz 
bezpieczeństwa lokalnej społeczno-
ści oraz mieszkańców całej Gminy, 
została włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego.

Włączenie OSP Brenna Centrum 
do KSRG to efekt ciężkiej pracy oraz 
zaangażowania wszystkich straża-
ków z tej jednostki. Fakt ten został 
bowiem poprzedzony wielomie-
sięcznym przygotowaniem koniecz-
nym, aby spełnić ustawowe warunki 
dotyczące strażackiego wyszkolenia 
oraz pożarniczych kwalifikacji. Dla-
tego konieczne było odbycie przez 
strażaków-ochotników z OSP Bren-
na Centrum dodatkowych kursów 
oraz nabycie niezbędnego sprzętu 
koniecznego do wykonywania za-
dań strażaka-ratownika. Z uwagi na 
finansowe koszty związane z tymi 
wymogami, wsparcie ze strony sa-
morządu Gminy Brenna było na dro-
dze do tego celu wręcz nieocenione. 
Dodajmy, że jednostka OSP Bren-
na Centrum liczy obecnie 53 człon-
ków, w tym 9 członków Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej, a na wy-
posażeniu posiada dwa średnie sa-
mochody ratowniczo-gaśnicze mar-
ki Iveco Eurocargo oraz pojazd bo-
jowy Star 266. - Przyjmując zaszczyt-
ny, ale i trudny obowiązek działania  
w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym pragnę zapewnić o naszej 
pełnej gotowości niesienia pomocy 
na wypadek pożarów, klęsk żywioło-
wych i innych miejscowych zagrożeń 
nie tylko na terenie naszej gminy, ale 
również powiatu i województwa. Za-
pewniam, że dołożymy wszelkich sta-
rań, aby sprostać stawianym nam za-
daniom. Jednocześnie pragnę przy-
pomnieć, że działająca na terenie na-
szej Gminy jednostka OSP Górki Wiel-
kie już od 1997 roku jest włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. Włączenie do tego systemu 
także jednostki OSP Brenna Centrum 
pozwoli na odciążenie druhów z Gó-
rek podczas zabezpieczania różnych 
imprez organizowanych na terenie 
naszej Gminy. Dziękuję Komendanto-
wi Głównemu Państwowej Straży Po-

żarnej nadbryg. Andrzejowi Bartko-
wiakowi i Komendantowi Wojewódz-
kiemu PSP nadbryg. Jackowi Klesz-
czewskiemu za podpisanie stosow-
nych dokumentów pozwalających 
włączyć naszą jednostkę w struktu-
ry KSRG. Szczególne słowa podzięko-
wania kieruję w stronę Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Cieszynie st. bryg. Damia-
na Legierskiego, pionu operacyjnego 
Komendy Powiatowej PSP w Cieszy-
nie oraz Wójta Gminy Brenna Jerze-
go Pilcha, którzy zechcieli podpisać 
trójstronne porozumienie określają-
ce prawa i obowiązki stron związanie  
z włączeniem naszej jednostki do Kra-
jowego Sytemu Ratowniczo-Gaśni-
czego – mówi Józef Ferfecki, Komen-
dant Zarządu Gminnego OSP w Gmi-
nie Brenna.

Dodajmy, że na terenie Gminy 
Brenna funkcjonują trzy jednost-
ki OSP: w Górkach Wielkich, w Bren-
nej Centrum oraz w Brennej Leśni-
cy. Jednostka w Górkach Wielkich 
dysponuje trzema pojazdami bojo-
wymi takimi jak: Star 266, Magirus 
170d11 oraz lekkim samochodem 
marki Ford Transit. Natomiast jed-
nostka OSP Brenna Leśnica posia-
da ciężki samochód bojowy Magi-
rus Deutz, średni samochód bojowy 
marki Steyr, samochód operacyjny 
Fiat Scudo oraz lekki samochód bo-
jowy Nissan Navara. W tegorocznym 
budżecie Gminy Brenna są zarezer-
wowane fundusze na dofinansowa-
nie zakupu dla OSP Brenna Centrum 
lekkiego samochodu bojowego, któ-
ry zabezpieczy udział strażaków-
ochotników w akcjach mniejszego 

kalibru, uwalniając jednocześnie od 
konieczności angażowania w takie 
działania ciężkiego wozu bojowych. 
Będzie to miało wymierny skutek  
w postaci niższych kosztów udziału 
w części bojowych wyjazdów. - Pra-
gnę serdecznie podziękować straża-
kom-ochotnikom z OSP Brenna Cen-

trum za ich pracę i zaangażowanie, 
które pozwoliły włączyć tę jednost-
kę do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Jest oczywiste, że 
dzięki temu możemy zapewnić wyż-
szy poziom bezpieczeństwa nie tyl-
ko naszym mieszkańcom, ale i tury-
stom przebywającym na terenie Gmi-
ny Brenna oraz powiatu cieszyńskie-
go. W szczególności dotyczy to naj-
krótszego czasu udzielania pomocy 
w przypadku wystąpienia pożarów, 
klęsk żywiołowych i innych miejsco-
wych zagrożeń. Słowa podziękowa-
nia kieruję więc do strażaków z jed-
nostki OSP Brenna Centrum za to, że 
dzięki ich zaangażowaniu możliwo-
ści ratowniczo-gaśnicze naszej Gmi-
ny są większe, niż miało to miejsce 
wcześniej. Po drugie, bardzo dzięku-
ję ochotnikom ze wszystkich jedno-
stek OSP na terenie naszej Gminy za 
pracę, poświęcenie oraz czas przezna-
czany na to, aby strażacki sprzęt po-
wierzony ich opiece był odpowiednio 
konserwowany oraz przygotowany 
do działania. I wreszcie po trzecie za-
pewniam, że kierowany przeze mnie 
samorząd Gminy Brenna zawsze bę-
dzie pamiętał o strażackich potrze-
bach – mówi wójt Gminy Brenna Je-
rzy Pilch. 

       S. Horowski

OSP Brenna Centrum w KSRG!
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Rolnicy, którzy chcą otrzymać 
dotację z ARiMR na inwestycje  
w nawadnianie gospodarstwa, 
mają czas na złożenie wniosku do 
20 lipca 2020 r. 

O pomoc, która realizowana jest 
w ramach działania „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, może wy-
stąpić rolnik posiadający gospo-
darstwo o powierzchni co najmniej  
1 ha i nie większe niż 300 ha, pro-
wadzący działalność zarobkową  
w ramach produkcji zwierzęcej lub 
roślinnej, o czym ma świadczyć 
wykazany przychód w wysokości 
co najmniej 5 tys. zł, odnotowany  
w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc złożenia wniosku. Ko-
nieczna jest także obecność w kra-
jowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków  
o przyznanie płatności. 

Zasady i kryteria przyznawania 
pomocy na inwestycje realizowa-
ne w obszarze nawadniania w ra-
mach operacji typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” zostały za-
warte w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 
sierpnia 2015 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyzna-
wania oraz wypłaty pomocy finan-
sowej na operacje typu „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U., 
poz. 1371 z późn. zm.). 

O pomoc w ramach tego mecha-
nizmu wsparcia może ubiegać się 
rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. je-
śli jest posiadaczem samoistnym 
lub zależnym gospodarstwa rolne-
go o powierzchni nie mniejszej niż 
1 ha i nie większej niż 300 ha grun-
tów ornych, sadów, łąk trwałych, 
pastwisk trwałych, gruntów rolnych 
zabudowanych, gruntów pod sta-
wami lub gruntów pod rowami, po-
łożonego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej chyba, że prowadzi 
dział specjalny produkcji rolnej. 

Zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia, pomoc przyznaje się na 
operacje obejmujące wyłącznie in-
westycje związane bezpośrednio  
z działalnością rolniczą w celach za-
robkowych i działalność ta nie jest 
prowadzona w celach naukowo-ba-
dawczych. Zgodnie z ww. rozporzą-
dzeniem, rolnik będący osobą fi-
zyczną prowadzi działalność rol-
niczą w celach zarobkowych, jeże-
li w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących miesiąc złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy uzyskał przy-
chód ze sprzedaży produktów rol-
nych w wysokości, co najmniej 5 tys. 
zł, udokumentowany fakturą VAT 
lub fakturą VAT RR, lub wydrukiem 
paragonu fiskalnego kas rejestrują-
cych, lub dokumentacją podatkową 
podatku dochodowego od osób fi-
zycznych (wyjątek od konieczności 
dokumentowania powyższego do-
tyczy jedynie osób, które prowadzą 
działalność rolniczą krócej niż ww. 
12 miesięcy). 

Pomoc w ww. obszarze wsparcia 
przyznawana jest, jeżeli inwestycja 
objęta tą operacją spełnia również 
niżej wymienione warunki określo-
ne w art. 46 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obsza-
rów wiejskich przez Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW) i uchy-
lające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347  
z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) – 
dalej: „rozporządzenie 1305/2013”. 

Do rodzajów inwestycji 
podlegających wsparciu, 

należą inwestycje:

• dotyczące ulepszenia istnieją-
cych instalacji nawadniających lub 
elementu infrastruktury nawadnia-
jącej na stanie wód co najmniej do-
brym (art. 46 ust. 4 akapit pierwszy 
rozporządzenia 1305/2013),

• dotyczące ulepszenia istnieją-
cych instalacji nawadniających lub 

elementu infrastruktury nawadnia-
jącej na stanie wód mniej niż do-
brym (art. 46 ust. 4 akapit drugi lit. 
a) i lit. b) rozporządzenia 1305/2013 
w związku z akapitem pierwszym), 

• w istniejącą instalację, któ-
re wpływają jedynie na efektyw-
ność energetyczną, lub polegające 
na utworzeniu zbiornika, lub pro-
wadzące do wykorzystywania od-
zyskanej wody, które nie wpływa-
ją na jednolitą część wód podziem-
nych lub powierzchniowych (art. 46 
ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia 
1305/2013),

• które doprowadzą do powięk-
szenia netto nawadnianego obsza-
ru, na stanie wód co najmniej do-
brym (art. 46 ust. 5 akapit pierwszy 
rozporządzenia 1305/2013),

• które doprowadzą do powięk-
szenia netto nawadnianego obsza-
ru i są połączone z inwestycjami  
w istniejącą instalację nawadniają-
cą, na stanie wód mniej niż dobrym 
(art. 46 ust. 6 akapit pierwszy roz-
porządzenia 1305/2013).

Wsparcie w obszarze nawadnia-
nia w gospodarstwie udzielane jest 
w formie refundacji części kosztów 
kwalifikowalnych, które obejmują 
m.in. wskazane poniżej koszty na 
potrzeby nawadniania w gospodar-
stwie. 

Zakres kosztów kwalifikowal-
nych w obszarze nawadniania oraz 
wykaz dokumentów jakie należy 
złożyć wraz z wnioskiem o przy-
znanie pomocy w ramach operacji, 
znajdują się na stronie www.arimr.
gov.pl w zakładce: Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 / Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 – dzia-
łania / Poddziałanie 4.1.3 Moderni-
zacja gospodarstw rolnych – w ob-
szarze nawadniania w gospodar-
stwie

Źródło: https://www.arimr.
g o v . p l / a k t u a l n o s c i / a r t y k u l y /
wspieramy-rolnikow-w-obszarze-
nawadniania.html

Nawadnianie w gospodarstwach rolnych
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Eko-Wieści
Podrzucanie śmieci w oku kamer

Gmina Brenna w zdecydowany 
sposób walczy z procederem pod-
rzucania śmieci pod ogrodzenie Za-
kładu Budżetowego Gospodarki Ko-
munalnej, na terenie którego znaj-
duje się Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Fakty ta-
kie są rejestrowane przez system 
monitoringu, a następnie zawiada-
miana jest policja.

Zjawisko podrzucania śmieci 
pod bramę lub ogrodzenie Zakładu 
Budżetowego Gospodarki Komu-
nalnej miało miejsce w weekendy 
oraz w godzinach popołudniowych, 
czyli w okresie, gdy nieczynny jest 
już działający na jego terenie Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych. W efekcie sterty śmie-
ci leżały tam czasami całą niedzie-
lę, a jest to przecież niemal centrum 
turystycznej wszak miejscowości. 
Zamontowanie tablicy informują-
cej, że takie postępowanie jest bez-
prawne oraz karalne niewiele po-
mogło. Co więcej, bywało, iż odpa-
dy składano pod tą właśnie tablicą! 
W tej sytuacji kierownictwo ZBGK 
postanowiło w zdecydowany spo-
sób walczyć z tymi, którzy mają no-
sie przepisy prawa i stosowanie się 
do godzin otwarcia PSZOK-u. Na po-
czątku roku zamontowano system 
kamer, dzięki którym teren wokół 

Zakładu Budżetowego Gospodar-
ki Komunalnej jest non-stop moni-
torowany oraz podpisano umowę  
z firmą ochroniarską, która ma 
wgląd do systemu monitoringu. 
Więc widząc amatora podrzucania 
śmieci może zarówno wysłać w to 
miejsce patrol interwencyjny jak  
i ostrzec go za pomocą specjalne-
go głośnika, że łamie prawo i prze-
strzec, aby takiego działania zanie-
chał. Na tym nie koniec. Jak infor-
muje bowiem Robert Rymorz, dy-
rektor Zakładu Budżetowego Go-
spodarki Komunalnej w Brennej, 
udokumentowane przypadki pod-
rzucania śmieci pod bramę lub 
ogrodzenie kierowanej przez nie-
go jednostki są zgłaszane policji.  
A wtedy taki incydent może skoń-
czyć się mandatem lub sprawą w są-
dzie. Kiedy system ten wprowadzo-
no i poinformowano o tym miesz-
kańców gminy Brenna oraz osoby 
posiadające tam nieruchomości, 
proceder ustał. Ale z czasem znowu 
powrócił, choć z dużo mniejszym 
natężeniem. - Cieszę się, że udało się 
nam ograniczyć ten problem, jednak 
nadal zdarzają się osoby, które nie 
stosują się do obowiązujących za-
sad. Zamiast przyjechać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w godzinach jego funkcjo-
nowania, zjawiają się tam wówczas, 
gdy jest on zamknięty i zostawia-
ją odpady pod ogrodzeniem Zakła-
du Budżetowego Gospodarki Komu-
nalnej. Czasami pomaga ostrzeżenie 
udzielane im przez głośnik, a czasa-
mi mimo tego śmieci lądują pod pło-
tem. Wtedy nie pozostaje nam nic in-
nego jak zawiadamiać o takim fakcie 
policję. Tym bardziej, że mamy udo-
kumentowane zarówno osoby, któ-
re tak się zachowują jak i samocho-
dy, z których korzystają przy podrzu-
caniu odpadów. Podkreślam – robi-
my tak tylko dlatego, że tłumacze-
nie oraz perswazja najwyraźniej nie 
do wszystkich docierają, a tolero-
wanie takich zachowań nie wchodzi  
w grę – mówi wójt Gminy Brenna Je-
rzy Pilch.

  S. Horowski
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Tablice edukacyjne efektem prac konkursowych
W wyniku konkursu plastyczne-

go zorganizowanego przez Gminę 
Brenna w roku ubiegłym tj 2019 pt. 
„Rzeka miejscem wypoczynku – nie 
śmieci” wykonanych zostało ponad 
30 prac konkursowych. Celem kon-
kursu było zwrócenie szczególnej 
uwagi na dbałość o porządek i czy-

stość na brzegach rzeki Brennicy.
Część nadesłanych prac konkur-

sowych tj. plakatów wykorzystano 
do sporządzenia tablic edukacyj-
nych wzdłuż ścieżek spacerowych 
na nabrzeżu Brennicy. Trasa biegnie 
po obu stronach rzeki, na odcinku 
od amfiteatru w kierunku Brennej 

Bukowej. Mamy nadzieję, że prze-
kaz młodego pokolenia płynący  
z plakatów wpłynie pozytywnie na 
wrażliwość ekologiczną mieszkań-
ców gminy oraz odwiedzających 
naszą gminę turystów. 

  UG Brenna
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Nie zabieraj mnie z lasu – nie potrzebuję 

twojej pomocy
Trwa sezon wykotów. Młode sar-

ny przychodzą na świat, a zama-
skowane przez swoją mamę w za-
roślach śródpolnych sprawiają wra-
żenie biednego porzuconego zwie-
rzęcia. Tak naprawdę ich mamy pa-
trzą z bezpiecznej odległości na 
swoje maluchy. Młode przychodząc 
na świat nie posiada żadnego zapa-
chu, co pozwala uchronić je przed 
atakiem drapieżników. Cętki na cie-
le i brak zapachu jest swego rodza-
ju formą ochrony i przystosowa-

niem do środowiska - maluchy wta-
piają się w otoczenie, stając się nie-
zauważalnym. Warto zaznaczyć, iż 
matka nie przebywając z młodym 
w wcale go nie porzuca, a tak na-
prawdę chroni przed drapieżnika-
mi - przychodzi co kilka godzin, aby 
je nakarmić i obserwuje go z bez-
piecznej odległości. Takich zwie-
rząt nie należy zabierać z lasu, łąki, 
z miejsca, w którym się znajdują. 
Jeżeli człowiek dotknie takie zwie-
rzę, pozostawi na jego ciele zapach, 
skazując go na odrzucenie przez 
matkę, ponadto młode posiadając 
zapach na ciele będzie narażone na 
ataki drapieżników, a jego szanse 
na przeżycie drastycznie zmaleją. 
Młode sarny przychodzą na świat 
od drugiej połowy maja do pierw-
szej połowy czerwca, ale należy za-
znaczyć, że na leśnych wędrówkach 
można spotkać również inne zwie-
rzęta, których także nie należy do-
tykać i zabierać. Najczęściej mogą 
to być młode zające, jeże, różnego 
rodzaju ptaki i inne ssaki. Podczas 
wędrówek postarajmy się obserwo-
wać otaczającą nas przyrodę i nie 
ingerować w nią. Zazwyczaj chcąc 
pomóc robimy wielką szkodę. Pa-

miętajmy, iż pomocy wymagają je-
dynie zwierzęta ranne, ale także 
w takich przypadkach nie należy 
ich dotykać. W przypadku zauwa-
żenia rannego zwierzęcia można 
skontaktować się z Urzędem Gminy 
Brenna lub Nadleśnictwem Ustroń, 
które udzielą informacji, a w przy-
padku konieczności podejmą odpo-
wiednie działania.

     
           UG Brenna

O czyste powietrze dbamy – zdrowo oddychamy
W dniu 7 maja 2020 roku roz-

strzygnięty został gminny konkurs 
plastyczny na wykonanie plakatu pt 
„O czyste powietrze dbamy – zdro-
wo oddychamy”.

Konkurs skierowany był do 
uczniów wszystkich klas szkół pod-
stawowych z terenu Gminy Brenna 
i miał na celu uświadamianie wpły-
wu zanieczyszczeń powietrza na 
zdrowie człowieka oraz na czystość 
środowiska. 

Do konkursu dzieci nadesłały 
69 pięknych i pomysłowych prac 
ze wszystkich szkół podstawowych  
z terenu Gminy Brenna.
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Nagrody przyznano w dwóch 
kategoriach wiekowych:

Kategoria A - klasy I - III:
Miejsce I - Dawid Ferfecki, 2a, Szko-
ła Podstawowa w Górkach Wielkich 
ul. Szkolna 1

Miejsce II - Natalia Szymala, 1a, 
Szkoła Podstawowa w Górkach 
Wielkich ul. Szkolna 1

Miejsce III - Nadia Mendrok, 2a,  
Szkoła Podstawowa w Górkach 
Wielkich ul. Szkolna 1

Wyróżnienie - Magdalena Madzia 
1a, Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Brennej  ul. Leśnica 103

Kategoria B - Klasy IV - VIII
Miejsce I - Aleksander Szczotka, 

4b, Szkoła Podstawowa w Górkach 
Wielkich ul. Szkolna 1

Miejsce II - Maksymilian Madzia 
7a, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bren-
nej ul. Bukowa 45

Miejsce III - Alicja Sikora, 6b, 
Szkoła Podstawowa w Górkach 

Wielkich ul. Szkolna 1

Wyróżnienie - Helena Pilas, 8b 
Szkoła Podstawowa w Górkach 
Wielkich ul. Szkolna 1

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za tak liczny udział w konkur-
sie, a nauczycielom i rodzicom za 
pomoc w przygotowaniu prac.

Laureatom konkursu składamy 
serdeczne gratulacje.

  UG Brenna
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Przedszkolaki z ekologią za pan brat

Panująca trudna sytuacja i wpro-
wadzone ograniczenia nie przeszko-
dziły dzieciom z Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 w Brennej wykorzy-
stać  ten czas na coś pozytywnego. 
Dzieci pomimo zamkniętych przed-
szkoli rozbudzały ciekawość świa-
ta stając się małymi ekologami.  Na-
uczycielki starały się włączyć dzieci 
do realizacji różnorodnych działań 
proekologicznych. Były to m. in. ak-
cja sadzenia drzew, tworzenie prac  
z wykorzystaniem materiałów z re-
cyklingu, quizy ekologiczne, pozna-
wanie zasad z kodeksu małego eko-
loga i wiele innych. Wszystkie aktyw-
ności nie mogły by się jednak odbyć 
bez wielkiej pomocy i zaangażowa-
nia rodziców. Głównym celem przy-
świecającym wszystkim działaniom 
było umożliwienie dzieciom posze-
rzenia wiedzy z zakresu ekologii po-
przez stymulowanie ich aktywno-
ści w kierunku poznania i zrozumie-
nia świata przyrody.  Dziecko posia-
da naturalną ciekawość do poszuki-
wania, badania i odkrywania. Tą na-
turę odkrywcy wykorzystaliśmy do 
kształtowania postaw ekologicz-
nych. Mali odkrywcy mieli okazję 
do działań praktycznych w terenie, 
jak również do twórczej aktywności  
w domu.

22 kwietnia obchodziliśmy Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi. Przygo-
towywaliśmy się jak chronić i szano-
wać nasz wspólny dom - Planetę zie-
mię. Uczyliśmy się jak w tym ziem-

skim domu mieszkać by był piękny,  
zdrowy i służył wszystkim ludziom, 
a także że ziemia to jedyne miejsce 
przyjazne człowiekowi we wszech-
świecie. Dzieci wiedzą, że mogą też 
od najmłodszych lat zrobić coś dla 
naszej Planety, m. in. stosując się 
do zasad małej ekologii: oszczędzać 
wodę, papier, prąd, uczestniczyć  
w sprzątaniu świata i segregując 
śmieci.  Mogą również zapobiegać 
zakładając kąciki zieleni, sadząc 
drzewa, pomagać zwierzętom oraz 
nie niszczyć przyrody. 

Przedszkolaki zdobytą wiedzę 
wykorzystywały w praktycznym 
działaniu. Tworzyły prace z wyko-
rzystaniem materiałów z recyklin-
gu. Przedstawione w artykule Eko-
ludki to tylko niektóre nadesła-
ne przez dzieci zdjęcia prac wyko-
nanych wspólnie z rodzicami. Wy-
korzystywali oni również  natural-
ne materiały do tworzenia gier i to-
rów przeszkód w ogrodach. Rusza-
li swoją wyobraźnię, która u dzieci 
jest nieograniczona. Wystarczy tak 
niewiele, by znaleziony kamień za-
mienić w coś niezwykłego i piękne-
go np. kolorowy kwiat czy zwierzę. 
A ile daje to maluchom radości i za-
dowolenia z siebie. Dzieci świetnie 
czują się w takich aktywnościach, co 
możemy zobaczyć na przesyłanych 
przez rodziców zdjęciach.  Dostęp-
ne są na stronie naszego przedszko-
la w galerii zdjęć, w zakładce nasze 
aktywności w domu.

Zachęcaliśmy rodziców i dzie-
ci również do sadzenia drzew i za-
kładania ogródków przydomowych. 
Drzewa odgrywają ogromną rolę  
w środowisku, w którym żyjemy. Po-
siadają naturalne piękno. Oprócz 
oczyszczania powietrza przyno-
szą wiele innych korzyści. Są siedli-
skiem życia dla zwierząt, chronią 
przed hałasem, wpływają na popra-
wę naszego nastroju. Ucząc maluchy 
tych wszystkich rzeczy pokazujemy 
im piękno otaczającego nas świata 
przyrody. Nie ma nic piękniejszego 
niż zachwyt małych oczu nad ota-
czającym nas światem. Ważne jest 
by dziecko nauczyło się od najmłod-
szych lat przebywać na łonie natury, 

w otoczeniu zieleni. By doceniało 
przyrodę i jej walory, a nie tylko no-
winki techniki, świat wirtualny: te-
lewizję i Internet. Niejednokrotnie 
zdarzyło nam się widzieć młodych 
ludzi w pięknym otoczeniu przyro-
dy ze wzrokiem wbitym w ekran te-
lefonu. Starajmy się więc w tych naj-
młodszych ludziach rozbudzić cie-
kawość świata. Dziecko, które trosz-
czy się o rośliny i zwierzęta oraz do-
strzega piękno przyrody, uczy się  
w naturalny sposób właściwych po-
staw ekologicznych oraz empatii. 
Będzie w późniejszym życiu doce-
niać to co nas otacza. Jak miło prze-
cież przebywać na łonie natury,  
w otoczeniu zieleni. Jesteśmy szczę-
śliwcami, bo przyszło nam miesz-
kać na takich terenach, gdzie przy-
roda otacza nas ze wszystkich stron, 
a naturalny krajobraz stanowi jego 
atrakcyjność. W obecnym czasie to 
natura jest miejscem , gdzie odpo-
czywamy, a zarazem nabieramy fi-
zycznych i psychicznych sił.

Mamy nadzieję, że wszystkie wy-
konane wspólnie działania pozosta-
ną w pamięci naszych dzieci i roz-
budzą ciekawość światem. Uzmy-
słowią również nam wszystkim, że 
każdy człowiek niezależnie od wie-
ku, tego kim jest i ile ma lat może 
dbać o naszą Planetę. 

 Anna Mikłasz 
 Przedszkole Publiczne 
 nr 1 w Brennej
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Przyszła do nas Pani Wiosna
W maju Przedszkole Publiczne 

nr 1 w Górkach Małych zorganizo-
wało gminny konkurs plastyczny 
dla dziecka i rodzica pt. „Pani Wio-
sna widziana oczami dziecka".Ze 
względu na wyjątkową sytuację w 
jakiej się znajdujemy przeprowa-
dzony został on zdalnie. Organiza-
torzy obawiali się, czy taka forma 
konkursu sprawdzi się, lecz  oba-
wy były bezpodstawne. Nawet taki 
sposób organizacji nie zniechęcił 
uczestników. Dzieci wraz z rodzica-
mi przygotowały piękne i ciekawe 
prace plastyczne, wykonane różny-
mi technikami: rysowane, malowa-
ne, wylepiane, wyklejane, ozdabia-
ne naturalnymi okazami. Uczestni-
cy wykazali się wielka kreatywno-
ścią i zaangażowaniem.

Komisja konkursowa miała duży 
problem, aby spośród  tych wszyst-
kich pięknych prac wybrać tę jedną 
najpiękniejszą. W swej ocenie bra-
ła pod uwagę pomysłowość, este-
tykę wykonania, kreatywność, róż-
norodność wykorzystanych mate-
riałów oraz współdziałanie rodzica  
z dzieckiem. Po burzliwych obra-
dach zostali wyłonieni laureaci.

I miejsce otrzymała praca Kac-
pra Pawlaka i jego mamy Marty 
(Przedszkole Publiczne nr 1 w Gór-
kach Małych), II miejsce zdobył Ma-
teusz Madzia z mamą Magdaleną 
(Przedszkole Publiczne nr 1 w Gór-
kach Małych), natomiast na III miej-
scu uplasowali się egzeqwo Domi-
nik Krzempek z mamą Magdaleną 
(Oddział Przedszkolny przy SP nr 1 
Brenna Leśnica) oraz Jakub Sikora  
z mamą Ewą (SP nr 1 Górki Wielkie).

Komisja przyznała również 7 wy-
różnień za pracę dla: Hanny Wito-
szek z mamą Karoliną (Przedszko-
le Publiczne nr 1 w Górkach Ma-
łych), Gabriela Madzi z mamą Edy-
tą (Przedszkole Publiczne nr 1 Bren-
na), Zofii Janik z rodzicami Mag-
daleną i Jackiem (Przedszkole Pu-
bliczne nr 1 Brenna), Jadwigi Greń 
z mamą Anią (Przedszkole Publicz-
ne nr 1 Brenna), Zofii Kurowskiej  
z mamą Basią (Przedszkole Publicz-
ne nr 1 w Górkach Małych), Zofii 
Pawlonki z mamą Grażyną (Przed-
szkole Publiczne nr 1 w Górkach 
Małych) oraz Zofii Miedzińskiej  
z mamą Ewą (Przedszkole Publiczne 
nr 1 w Górkach Małych).

Organizatorzy konkursu przygo-
towali dla każdego dziecka pamiąt-
kowy dyplom wraz z kolorowan-
ką, a dla laureatów i dzieci wyróż-
nionych, z wielkim wsparciem pani 
dyrektor Bożeny Cyganik, nagrody 
rzeczowe.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim rodzicom i dzieciom za udział  
w konkursie. Życzymy dalszych suk-
cesów i zachęcamy do rozwijania 
talentów swoich pociech, bo jak 
mówił Stanisław Staszic „Talent jest 
jak kawałek szlachetnego ale suro-
wego metalu, dopiero silna praca 
go obrobi i wartość mu wielką na-
daje".

                                                                                           
Organizatorzy: Nauczyciele 

P.P nr 1 w Górkach M. 

Katarzyna Durbas  
i Justyna Szostok
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Powrót najmłodszych do przedszkoli

W dniu 11-tego marca 2020 r., 
Minister Edukacji Narodowej, pod-
jął decyzję o czasowym zawiesze-
niu zajęć w placówkach oświato-
wych do 25 marca 2020 r., wynika-
jącą z konieczności zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się koronawi-
rusa. Żegnając się z moimi przed-
szkolakami, przekazywałam ich ro-
dzicom informację ministra i wtedy 
usłyszałam pytanie dziecka: „Pro-
szę Pani, czy już nigdy nie wrócimy 
do przedszkola?”. Zaskoczyło mnie 
ono, a ponieważ do wakacji było 
jeszcze daleko, pomyślałam, że wy-
nika z faktu, że dzieci zupełnie ina-
czej niż dorośli oceniają upływ cza-
su. To co dla nas jest zaledwie chwi-
lą dla nich może być nieskończenie 
długim okresem, ponieważ dzieci 
dopiero około ósmego roku życia  
w pełni rozumieją pojęcie czasu  
i właściwie stosują jego określenia. 
Podobnie jak ja, większość z rodzi-
ców miała nadzieję, że za kilka ty-
godni ich pociechy wrócą do przed-
szkola, więc pozostawili tu więk-
szość rzeczy – pościel, ubranka, 
pantofle, książeczki... Niestety oka-
zało się, że nasz optymistyczny sce-
nariusz nie sprawdził się. 

Przedszkole opustoszało na po-
nad dwa miesiące. Tętniące dotąd 
gwarem sale zabaw wypełniła prze-
nikająca cisza, zabawki na półkach 
na długo pozostały nieruszone, zni-
kąd nie dobiegał śmiech, nikt nie 
zadawał pytań ani nie potrzebował 
ukojenia łez. Pozostawione osobi-
ste rzeczy dzieciaków wciąż przy-
pominały o ich istnieniu i o tym, 
jak niespodziewanie potoczyła się 
historia, której jesteśmy częścią  
i wciąż nie potrafimy przewidzieć 
jakie będzie miała zakończenie.

Rozprzestrzenianie się wirusa 
spowodowało, że praca w przed-
szkolu, z dnia na dzień, diametral-
nie zmieniła swój charakter. Trady-
cyjna nauka i zabawa została za-
stąpiona pracą on-line, co w re-
aliach spowodowało utratę bezpo-
średniego kontaktu ze znaczną czę-
ścią dzieci. To bardzo niekomfor-

towa sytuacja, nie tylko dla malu-
chów i ich rodziców, ale też dla na-
uczycieli, którzy organizując pra-
cę z przedszkolakami, opierają się  
w głównej mierze na obserwacji 
dzieci i dostosowują swoje meto-
dy pracy do ich możliwości psycho-
fizycznych. Dzięki tej bezpośredniej 
obserwacji, doświadczony nauczy-
ciel na bieżąco modyfikuje swoje 
zajęcia. Teraz zamiast żywego sło-
wa pojawiły się scenariusze zajęć, 
zamiast tablicy, ilustracji i pomocy 
manualnych wszechobecny stał się 
internet: linki do piosenek, audy-
cji, kolorowanek, filmików itp. Pa-
miętam, że niedawno, podczas pre-
lekcji dla rodziców, informowaliśmy  
o niebezpieczeństwie nadmiernego 
i niekontrolowanego korzystania 
przez dzieci z urządzeń cyfrowych. 
Obecna sytuacja spowodowała, że 
znaczna część aktywności dzieci 
przeniosła się do sieci. Rodzice są 
dumni, że maluchy tak świetnie so-
bie radzą z obsługą multimediów, 
natomiast psychologowie martwią 
się jakie będą tego skutki. Nauczy-
ciele natomiast zadają sobie pyta-
nie, czy po powrocie do przedszko-
la dzieci będą jeszcze zaintereso-
wane zajęciami prowadzonymi tra-
dycyjnymi metodami. Czas pande-
mii to ogromne wyzwania dla rodzi-

ców, którzy musieli wejść w nową i 
bardzo trudną rolę, bo to na nich w 
dużej mierze złożony został ciężar 
odpowiedzialności za udział dzie-
ci w zdalnym nauczaniu oraz pogo-
dzenie nauczania dzieci z pracą za-
wodową, często zdalną oraz obo-
wiązkami domowymi. Wielu z nich 
musiało dokonywać wyborów: czy 
poświęcić czas na naukę z uczniem, 
czy przerobić zajęcia z przedszkola-
kiem. Przytłaczająca ilość obowiąz-
ków wywołuje w nich złość i fru-
strację, którą pogłębia niepewność 
o jutro i społeczna izolacja.

Każdy z niecierpliwością oczeki-
wał na komunikaty dotyczące po-
luzowania obostrzeń związanych 
z pandemią Covid-19. Gdy wresz-
cie pojawiła się możliwość otwar-
cia przedszkoli i żłobków, od 6 maja 
2020 r., w naszym województwie 
dramatycznie wzrosła liczba zaka-
żonych koronawirusem. Na nowo 
wróciły obawy i wątpliwości. Sa-
morząd wraz z dyrektorami pla-
cówek oświatowych naszej gmi-
ny skrupulatnie analizował możli-
wości dostosowania się do wytycz-
nych Ministra Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego, tak aby po-
wrót najmłodszych do zorganizo-
wanych form opieki był bezpiecz-
ny. Nie podjęliśmy decyzji otwarcia 
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placówek w pierwszym możliwym 
terminie. Uczyniliśmy to dopiero18 
marca 2020 r., po ponad dwumie-
sięcznym zawieszeniu zajęć. Przy-
gotowywaliśmy się do tego wyda-
rzenia ze szczególną starannością. 
Na podstawie wytycznych Ministra 
Zdrowia oraz Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego opracowane zosta-
ły specjalne procedury organizacji 
opieki w czasie pandemii COVID-19. 
Nasza placówka, podobnie jak inne 
przedszkola i szkoły, została wypo-
sażona w środki ochrony osobistej 
pracowników i płyny do dezynfek-
cji. Każdy, kto chce wejść na teren 
przedszkola, musi zdezynfekować 
na zewnątrz ręce, założyć masecz-
kę i jednorazowe rękawiczki. Oso-
by trzecie muszą zostawić dane 
kontaktowe, na wypadek pojawie-
nia zakażenia. Z sal zabaw zniknę-
ły dywany, pluszaki i inne zabawki, 
których nie można skutecznie umyć 
lub zdezynfekować. Grupy przed-
szkolne zostały ograniczone do 12 
osób, do których przydzielono sta-
łych nauczycieli i opiekunów, tak 
aby ograniczyć do niezbędnego mi-
nimum kontakt dzieci z osobami 
dorosłymi. Rodzice mogą wchodzić 
tylko do części wspólnej przedszko-
la, gdzie dziecko odbierane jest 
przez pracownika, który przekazuje 
je pod opiekę nauczyciela. 

W pierwszych dniach urucho-
mienia placówki, do przedszkola 
wróciły tylko nieliczne dzieci, któ-
rych rodzice, ze względu na pracę 
zawodową, nie mogli dłużej zapew-
nić opieki. Dla rodziców nie była to 
łatwa decyzja. Z jednej strony lęk 
przed rozprzestrzeniającym się wi-
rusem, a z drugiej konieczność po-
wrotu do pracy. Wraz z odmraża-
niem działalności kolejnych sekto-
rów gospodarki, coraz więcej rodzi-
ców rozpatruje możliwość oddania 
swojej pociechy pod naszą opiekę. 
Będziemy dostosowywać się do za-
potrzebowania środowiska i stop-
niowo otwierać kolejne oddziały,  
z zachowaniem zasady 4m2 na oso-
bę, co niestety pozwoli nam przyjąć 
do przedszkola tylko połowę wy-
chowanków. Wraz z powrotem dzie-
ci do przedszkola, nauczyciele będą 

sukcesywnie odwoływani z pracy 
zdalnej. Taki jest plan, jednak wyda-
rzenia ostatnich miesięcy udowod-
niły nam, że nie jesteśmy w stanie 
niczego zaplanować, nie na wszyst-
ko mamy wpływ i tak naprawdę nie-
wiele od nas zależy, choć dzięki sta-
bilizacji w jakiej dotąd większość  
z nas żyła, mogliśmy nabrać takie-
go przekonania. „Człowiek planuje,  
a Pan Bóg się śmieje”, tak brzmi jed-
no z żydowskich przysłów. Prawdą 
jest, że nasze plany dotyczące bliż-
szej i dalszej przyszłości legły w gru-
zach. Wiele osób ma z tym ogromny 
problem, zwłaszcza, że nie wiemy 
w jakim stanie znajdzie się gospo-
darka naszego kraju w najbliższych 
miesiącach i latach, a co za tym 
idzie nasza przyszłość zawodowa  
i finansowa. Wiele osób zastanawia 
się czy powrócimy do poprzedniej 
rzeczywistości, za którą tak tęskni-
my. Zastanawiam się, czy po powro-
cie do „normalności” będziemy za-
dowoleni? Jakie problemy pojawią 
się, gdy opadną emocje, a strach 
przed chorobą, zastąpią problemy 
ekonomiczne. Jak wpłynie izolacja 
społeczna na rozwój emocjonal-
ny dzieci i ich kontakty z rówieśni-
kami? Czy godziny spędzone przed 
monitorami komputerów nie wpły-
ną niekorzystnie na ich zdrowie? Co 
będzie z tymi, którzy nie mogli od-
naleźć się w zdalnej rzeczywistości?

Na pytania te trudno jest dziś 
znaleźć jednoznaczną odpowiedź. 
Jedno jest pewne, z każdej trudnej 
sytuacji wychodzimy bogatsi w do-
świadczenia. To trudności i koniecz-
ność dostosowania się sprawia, 
że uczymy się, rozwijamy i wycho-
dzimy poza schematy. Pozytywne  
w tej nowej rzeczywistości, jest to, 
że większość z nas podszkoliła się  
z obsługi urządzeń cyfrowych  
i uznała ich potencjał. Być może te 
umiejętności otworzą niektórym 
nowe możliwości. Faktem jest, że 
wiele osób straci pracę i będzie mu-
siało podjąć nowe wyzwania, ale 
może to dla niektórych jest szansą 
na rozwój osobisty i zmiany, które 
z czasem okażą się korzystne. Mam 
nadzieję, że tak będzie. Myślę też, 
że wydarzenia, których jesteśmy 
świadkami, przyczynią się do zmie-
nimy naszych priorytetów. Już dziś 
doceniamy to, że budzimy się i na-
dal żyjemy, jesteśmy zdrowi, a ci 
których kochamy są blisko nas. Do-
ceniamy wolność, swobodę, możli-
wość kontaktów społecznych, zgro-
madzeń, czyli to, co tak naprawdę 
było naszą codziennością - wartość, 
której nie dostrzegaliśmy, bo przy-
słaniały ją wciąż rosnące oczekiwa-
nia.

          Dyrektor Przedszkola P. nr 1 
             w Górkach Małych

              Bożena Cyganik
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Jestem DDA (Dorosłym Dzieckiem Alkoholika)

Wychowanie w rodzinie z pro-
blemem alkoholowym ma ogrom-
ny wpływ na funkcjonowanie oso-
by w dzieciństwie, jak i później  
w życiu dorosłym. Jednak nie deter-
minuje całkiem życia. Co to ozna-
cza? Zarówno dzieciom w rodzinie  
z problemem alkoholowym, jak i do-
rosłym dzieciom alkoholików moż-
na pomóc. Najskuteczniejsza po-
moc dla dzieci jest wtedy, gdy leczy 
się cała rodzina, ponieważ zmienia 
się środowisko, które jest przyczyną 
problemów i zaburzeń u dziecka. In-
terwencje i motywowanie rodziców 
z problemem alkoholowym do pod-
jęcia terapii są więc ważną częścią 
strategii pomagania dzieciom. Gdy 
rodzice podejmują leczenie: odwy-
kowe, czy też dla osób współuzależ-
nionych w rodzinie zachodzą zmia-
ny niezbędne do prawidłowego roz-
woju dziecka, co istotnie zwiększa 
skuteczność jego psychoterapii. Ce-
lem psychoterapii jest zmniejszenie 
lęku i innych negatywnych emocji, 
umożliwienie dziecku konstruktyw-
nego radzenia sobie z tymi emocja-
mi, zmienienie stosunku do siebie  
i otwarcie się na świat poza rodzi-
ną. Jest to sytuacja optymalna, jed-
nak często uzależnieni i współuza-
leżnieni rodzice nie zamierzają pod-
jąć terapii. Dziecko pozostające z 
własnymi problemami, z problema-
mi wynikającymi z dysfunkcyjnej ro-
dziny przeżywa różne trudności na-
tury psychologicznej dochodzi do 
różnego typu zaburzeń. W przypad-
ku wystąpienia u dziecka zaburzeń 
klinicznych konieczne jest podję-
cie specjalistycznego leczenia. Na-
tomiast dla osób dorosłych pocho-
dzących z rodzin z problemem alko-
holowym najskuteczniejszą pomo-
cą jest profesjonalna psychoterapia,  
w czasie której przepracowuje się 
problemy mające swoje źródło  
w doświadczeniach z dzieciństwa. 
Głównymi celami psychoterapii do-
rosłych dzieci alkoholików są: roz-
stawanie się ze śladami doświad-
czonych w dzieciństwie przeżyć  
w rodzinie z problemem alkoholo-
wym, zmiana stosunku do samego 

siebie, uporządkowanie obecnego 
życia, a zatem odzyskiwanie zdro-
wia psychicznego.

Rozstawanie się z doświadcze-
niami z okresu dzieciństwa w rodzi-
nie z problemem alkoholowym, któ-
re zapisały się na skutek traumatycz-
nych przeżyć i dysfunkcyjnych rela-
cji z rodzicami, nie da się całkowi-
cie zatrzeć. Psychoterapia zmierza 
jedynie do ich wykrycia, nazwania  
i zmiany przez co dochodzi do osła-
bienia siły działania destrukcyjnych 
– toksycznych tendencji, które po-
wstały w wyniku tych doświadczeń. 
Można to osiągnąć przede wszyst-
kim dzięki pracy nad traumami, pra-
cy nad domykaniem niezałatwio-
nych spraw z rodzicami oraz zmiany 
przekonania na temat dzieciństwa. 
Dla pacjenta celem jest tzw. psycho-
logiczne rozstanie się z dziecięcymi 
krzywdami i przebaczenie rodzicom 
tych doświadczonych krzywd.

Zmiana stosunku do samego sie-
bie, podniesienie samooceny i pra-
widłowo dokonywanych ocen wła-
snych czynów, jest kolejnym celem 
dokonywanych zmian ogólnej po-
stawy w stosunku do siebie na ak-
ceptującą i troszczącą się o wła-
sne potrzeby. Wówczas przepraco-
wuje się przekonania i tendencje, 
które tworzą negatywny obraz Ja, 
uniemożliwiają zrozumienie siebie  
i zmuszają do niszczącego trakto-
wania własnej osoby. 

Wydaje się nic prostszego, jak 
uporządkowanie obecnego życia. 
W procesie terapii celem jest zwięk-
szenie zdolności pacjenta do roz-
wiązywania własnych problemów, 
podniesienie przekonania o wła-
snym sprawstwie. Terapia zmierza 
w kierunku uzyskania przez pacjen-
ta lepszej orientacji we własnej sy-
tuacji życiowej i spojrzenia na swoje 
problemy z nowej perspektywy tro-
chę z dystansem, poszukiwania no-
wych konstruktywnych rozwiązań  
i celów życiowych. Dla pacjenta ce-
lem jest poprawa kontaktowania się 
z innymi ludźmi czyli budowanie re-
lacji i konstruktywne radzenie sobie 
z aktualnymi trudnościami.

A zatem odzyskiwanie zdrowia 
psychicznego ponieważ u niektó-
rych DDA (dorosłych dzieci alkoho-
lików) mogą wystąpić poważne za-
burzenia psychiczne. Przy czym naj-
częstszymi zaburzeniami kliniczny-
mi rozpoznawanymi u DDA są: za-
burzenia lękowe i lękowo-depresyj-
ne, depresja, zaburzenia osobowo-
ści, w tym stosunkowo nierzadko 
typu „borderline”, zaburzenia ada-
ptacyjne, uzależnienia, jak również 
zaburzenia jedzenia. W terapii tych 
zaburzeń również zmierza się do 
rozpoznania i przepracowania do-
świadczeń traumatycznych z dzie-
ciństwa. W przypadku osób uzależ-
nionych DDA konieczna bezwarun-
kowo  jest wcześniejsza psychotera-
pia uzależnień.

Gdzie szukać pomocy?
W Polsce jest dobrze działający 

system pomocy dla osób uzależnio-
nych i ich bliskich. Na terenie każ-
dej gminy funkcjonują: Gminne Ko-
misje Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Brennej z siedzi-
bą: Górki Małe ul. Zalesie 3 nr tel 33-
8539633, Punkty Konsultacyjno In-
formacyjne również w Gminie Bren-
na z siedzibą: Górki Małe ul. Zalesie 
3 nr tel 33-8539633, gdzie udzielane 
jest wsparcie w formach konsulta-
cji terapeutycznych, psychologicz-
nych, prawnych jak również z zakre-
su przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie i innych problemów. 

Listę różnego typu placówek, 
które w ramach świadczeń Naro-
dowego Funduszu Zdrowia prowa-
dzą terapię uzależnień, można zna-
leźć na stronie internetowej http://
www.parpa.pl/index.php/placow-
ki-lecznictwa.

Osoby uzależnione mogą sko-
rzystać z pomocy grup Anonimo-
wych Alkoholików. Listę grup AA 
można znaleźć na stronie interneto-
wej www.aa.org.pl. Natomiast krew-
ni i przyjaciele osób uzależnionych 
mogą skorzystać z pomocy grup Al-
Anon (www.al-anon.org.pl).

 Renata Ciemała-Sojka
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Piwo to też alkohol! 
Wobec piwa panuje ogólnie ste-

reotyp, iż nie jest alkoholem, lub 
jest bardzo słabym nie szkodliwym 
alkoholem a nawet, że mogą go 
spożywać osoby nieletnie. Co jest 
nieprawdziwym poglądem, mylnym 
i szkodliwym. Piwo jest alkoholem 
tylko o procentowo niższym stęże-
niu alkoholu.  Alkohol  w tym rów-
nież piwo wpływa na ośrodkowy 
układ nerwowy, wywołując zmiany 
nastroju, myślenia, spostrzegania, 
oceny rzeczywistości i zachowań. 
Bardzo często zmiany te w pierwszej 
fazie spożywania alkoholu są po-
strzegane przez pijących jako atrak-
cyjne i korzystne, z czasem mogą 
być źródłem narastających proble-
mów zdrowotnych, prawnych, spo-
łecznych. Rodzaj i  nasilenie tych 
zmian i problemów zależy od ilości 
spożywanego alkoholu, częstotli-
wości spożywania w konsekwencji 
od poziomu stężenia alkoholu we 
krwi. Stężenie alkoholu we krwi po-
wyżej 0,5 ‰ powoduje wyraźnie ne-
gatywne skutki dla większości kon-
sumentów. Znacząco pogarsza się 
jakość odbioru zmysłów w tym: po-
garsza się ocena, percepcja, pamięć, 
koordynacja, zdolność uczenia się, 
samokontrola. Zatem przekracza-
nie poziomu 0,5 ‰ stężenia alko-
holu we krwi skutkuje zwiększonym 
ryzykiem problemów zdrowotnych 
i społecznych co może pociągać za 
sobą również konflikt z prawem. Po-
nadto należy podkreślić, iż stęże-
nie alkoholu w organizmie przekra-
czające 3 ‰ praktycznie nie wystę-
puje u osób pijących sporadycznie, 
osoby te już przy niższym stężeniu 
wymiotują lub wykazują oznaki sil-
nego upojenia uniemożliwiającego 
dalsze picie alkoholu. Tylko osoby 
uzależnione, charakteryzujące się 
chorobliwie podwyższoną toleran-
cją na alkohol, mogą funkcjonować 
bez większych zaburzeń, mając taką 
zawartość alkoholu we krwi. Więk-
szość osób z podwyższoną toleran-
cją na alkohol we krwi nie przeży-
je jednak stężenia przekraczające-
go 7 ‰, z kolei dla młodych osób 
stężenie alkoholu na poziomie 2 ‰ 

może stanowić poważne zagroże-
nia dla życia. Ponadto należy pod-
kreślić, że alkohol jest substancją 
toksyczną. Zarówno sam alkohol jak  
i produkty powstające w czasie jego 
rozkładu w organizmie są toksycz-
ne i mają szkodliwy wpływ na więk-
szość tkanek jak i narządów ludzkie-
go ciała. Statystycznie alkohol znaj-
duje się na trzecim miejscu wśród 

czynników ryzyka dla zdrowia Euro-
pejczyków według WHO (Światowej 
Organizacji Zdrowia). Udowodnio-
no związek przyczynowo skutkowy 
ze spożywaniem alkoholu a ponad 
200 rodzajami chorób i urazów. Ry-
zyko szkód zdrowotnych spowodo-
wanych spożywaniem alkoholu za-
leży od ilości spożywanego alkoho-
lu. Nauka nie określiła granicy, czy 
też dawki bezpiecznej ilości, tzn. ta-
kiej, która gwarantowałaby zupeł-
ny brak negatywnych konsekwen-
cji spożywania napojów alkoholo-
wych dla zdrowia. Nierzadko osoby 
spożywające alkohol okazjonalnie 
narażają się na poważne problemy 
zdrowotne, należy tutaj wymienić: 
zatrucia, ciężkie kace, urwane filmy, 
urazy fizyczne i różnego typu wy-
padki, próby samobójcze, przemoc. 
Natomiast większość problemów 
zdrowotnych o charakterze soma-
tycznym i/lub psychicznym pojawia 
się w wyniku przewlekłego naduży-
wania alkoholu np.: stłuszczenie, za-
palenie lub marskość wątroby, alko-
holowe zespoły psychoorganiczne, 
zapalenie trzustki, przewlekłe psy-

chozy alkoholowe, zespół Wernicke-
go-Korsakowa, napady drgawkowe 
abstynencyjne czy polineuropatia 
obwodowa. Indywidualne predys-
pozycje osoby powodują, że ilość 
alkoholu, która dla jednych konsu-
mentów jest bezpieczna, dla innych 
może okazać się bardzo szkodliwa. 
Należy tutaj podkreślić, iż niektórzy 
ludzie powinni w ogóle zrezygno-
wać ze spożywania alkoholu. Tą gru-
pę stanowią osoby z grup ryzyka,  
w tym między innymi: osoby choru-
jące – przyjmujące lekarstwa, mło-
dzi ludzie, matki karmiące, kobiety 
w ciąży, osoby starsze, osoby ma-
jące niską tolerancję na alkohol, 
osoby uzależnione, ponadto wszy-
scy, którzy znajdują się w okolicz-
nościach zabraniających spożywa-
nia alkoholu (np. w pracy, szkole, 
kierujący pojazdami, i itp.). Mówiąc  
o spożywaniu alkoholu w sposób 
rodzący zagrożenia wyróżnia się 
trzy podstawowe wzory spożywania 
alkoholu, które wymagają interwen-
cji i dokonania zmian. Do ww. grupy 
należą: ryzykowne spożywanie al-
koholu, picie szkodliwe oraz uzależ-
nienie od alkoholu. Ryzykowne spo-
żywanie alkoholu to picie alkoholu 
w ilościach nadmiernych ( jednora-
zowo i łącznie w określonym czasie), 
jeszcze nieskutkujące negatywnymi 
konsekwencjami, lecz rokujące ne-
gatywnie na przyszłość. Picie szko-
dliwe to wzór spożywania alkoholu 
już przejawiający się szkodami zdro-
wotnymi, fizycznymi, psychiczny-
mi, również społecznymi, przy czym 
nie występuje jeszcze uzależnienie. 
Uzależnienie od alkoholu jest na-
stępstwem długotrwałego szkodli-
wego spożywania alkoholu, w któ-
rym picie alkoholu uzyskuje pierw-
szeństwo przed zachowaniami, któ-
re wcześniej dla osoby miały zna-
czenie ważniejsze. 

Przygotowano na podstawie: 
„Leczenie osób uzależnionych od 
alkoholu”. PARPA, NPZ, Instytut Psy-
chologii Zdrowia

 Renata Ciemała-Sojka
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Przełom wiosny i lata to najlep-
szy moment dla zielarzy. Właśnie te-
raz najwięcej mamy roślin, których 
surowcem zielarskim jest ziele lub 
kwiat. Optymalną porą zbioru kwia-
tów jest początek kwitnienia roślin, 
kiedy to osiągają najwyższy po-
ziom witalności. Ziele zbieramy tuż 

przed rozwinięciem się kwiatów lub  
w trakcie kwitnienia (ale nie prze-
kwitania). Związki czynne groma-
dzą się wówczas w górnych czę-
ściach rośliny, szczególnie pąkach 
kwiatowych i kwiatach. Najlepiej 
zbierać zioła w suchy i słonecz-
ny dzień, kiedy tylko zdążą obe-
schnąć z porannej rosy a suszyć  
w ciemnym i przewiewnym miej-
scu w temperaturze do 40 oC by nie 
utracić olejków eterycznych. Pra-
widłowo wysuszone zioła powin-
ny zachować barwę i zapach. Sta-
ramy się ich nie kruszyć, zbyt roz-
drobnione bardzo szybko wietrze-
ją. Pojemniki do przechowywania 
suszonych ziół i ziołowych przetwo-
rów powinny się szczelnie zamykać, 
żeby ich zawartość nie chłonęła wil-
goci i zapachów. Powinny też nie 
przepuszczać światła, odpowiednie 
więc będą słoiki i butelki z ciemne-
go szkła lub drewniane pudełka. Pa-
miętajmy też, że ziół nie zbieramy 
ze stanowisk objętych ochroną ani 
roślin chronionych! Nie niszczymy 
naturalnych stanowisk a po każdym 
zbiorze powinna pozostać pewna 
część roślin w stanie nienaruszo-

nym. Lista ziół do zebrania jest 
w tym czasie długa: 
- Liść babki zwyczajnej i lancetowatej
- Liść macierzanki piaskowej 
- Liść poziomki
- Liść szałwii lekarskiej
- Liść podbiału Ziele Przywrotnika 
pospolitego 
- Liść melisy
- Liść maliny 
- Liść czarnej porzeczki 
- Ziele przetacznika 
- Ziele przytulii
- Ziele podagrycznika 
- Ziele bluszczyku kurdybanka
- Ziele glistnika jaskółcze ziele
- Ziele tasznika
- Kwiat głogu
- Kwiat nagietka lekarskiego
- Kwiat czarnego bzu
- Kwiat rumianku pospolitego
- Kwiat koniczyny białej
- Kwiat malwy czarnej
- Kwiat lipy
- Kwiat jasnoty białej
- Ziele dziurawca
- Ziele bylicy piołunu
- Ziele rdestu ptasiego 
- Ziele rozchodnika ostrego

Nie trzeba chyba zapewniać  
o korzyściach płynących ze stoso-
wania ziół ale dla tych, którzy nie są 
jeszcze do końca przekonani pod-
suwamy na zachętę kilka ziołowych 
przepisów „na czasie”.

Syrop z kwiatów czarnego bzu: 
Kwiaty oddzielić od łodyżek (są 
gorzkie) i zalać wrzątkiem. Odsta-

wić na 12 godzin w chłodne miej-
sce. Przecedzić, dodać cukier, sok  
z cytryny, wymieszać i podgrzać nie 
gotować.  gorący przelać do bute-
lek.

Syrop stokrotkowy robi się po-
dobnie jak syrop z kwiatów czarne-
go bzu: około pół kg stokrotek za-
lewamy 3 szklankami wrzątku, 2 cy-
tryny kroimy w plastry, dodajemy  
i odstawiamy na 2 dni. Odcedzamy, 
dodajemy pół kg cukru. Gotujemy 
aż zgęstnieje i przelewamy do wy-
parzonych słoiczków.

Syrop z babki lancetowatej: 
świeży sok z ziela babki - 100 ml, 
miód naturalny - 150 ml, sok z cy-
tryny, goździki lub cynamon do 
smaku. Wszystkie składniki mie-
szamy ogrzewając do temperatu-
ry max. 35-37 stopni, gotowy syrop 
przechowujemy w chłodnym miej-

scu lub w lodówce. Zażywać 4 razy 
dziennie po jednej łyżeczce, do-
skonały na nieżyty gardła i chrypki. 
Ważne: nie można przegrzać syro-
pu gdyż straci on swoje cenne wła-
ściwości.

Omlet chłopski bluszczykiem 
kurdybankiem: 4 duże ugotowa-
ne w mundurkach ziemniaki, pół 
szklanki usiekanych liści bluszczy-
ka kurdybanka,  1 spora cebula, 100 
g bekonu lub chudego wędzonego 
boczku, 4 jajka, sól, pieprz. Cebulę  
i ziemniaki obrać, pokroić w cienkie 
plastry a  bekon  w kostkę. Dużą pa-
telnię rozgrzać usmażyć na niej be-

Kultura
„Z ogródka Przytulii”  (czerwiec)
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kon, dodać cebulę i chwilę smażyć 
mieszając, po czym dodać plastry 
ziemniaków i smażyć 4-5 minut. Jaj-

ka rozkłócić z usiekanym bluszczy-
kiem, solą i pieprzem, wlać na pa-
telnię, przykryć i smażyć aż się jaj-
ka zetną.

Dziurawcowy Olej świętojański: 
kwiaty dziurawca zalać oliwą z oli-
wek, szczelnie zamknąć i odstawić 
w ciepłe, nasłonecznione miejsce, 
co pewien czas wstrząsając, po oko-
ło 3 tygodniach odcedzić kwiaty, 
przelać płyn do szklanego pojem-
nika i przechowywać w ciemnym  
i chłodnym miejscu.

Oliwka nagietkowa: Świeże płat-
ki włożyć do słoika (ok.1/3 objęto-
ści), zalać oliwą lub olejem (np.: ar-
ganowym, migdałowym, słoneczni-
kowym), tak aby wypełnić cały sło-

ik.  Odstawić w ciepłe, słoneczne 
miejsce codziennie mieszając. Po 
14 dniach przecedzić.

Tonik z przywrotnika: Do naparu 
z przywrotnika dodać 1 łyżkę octu 
winnego. Działa ściągająco, prze-
ciwzapalnie, usuwa przebarwienia, 
dobry dla cery z rozszerzonymi po-
rami. Przechowywać w lodówce do 
7 dni. Maseczka: 3 liście przywrotni-
ka zmiksować z łyżeczką miodu. Je-
śli jest zbyt rzadka dodać płatków 
owsianych, które wchłoną wodę. 
Trzymać 15 minut na twarzy, spłu-
kać wodą.

  BDZ „Przytulia”

Artystyczne Lato u Kossaków odwołane
Jest nam niezmiernie przykro 

poinformować, że tegoroczne Arty-
styczne Lato u Kossaków nie odbę-
dzie się. Ten cykl organizujemy za-
wsze z kilkumiesięcznym wyprze-
dzeniem, jednak praca nad ALUK 
2020 została przerwana przez epi-
demię i niepewność z nią związaną. 
Wprawdzie nadal mamy w planach 
kilka interesujących wydarzeń, nie-
które z nich staramy się przenieść 
na jesień, ale ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną nie mamy 
pewności, że będziemy mieć możli-
wość ich realizacji.

Jeśli się uda, będziemy informo-
wać na bieżąco, ale w tym roku zre-
zygnowaliśmy z posługiwania się 
szyldem Artystycznego Lata u Kos-
saków. Mamy nadzieję, że sytuacja 
szybko powróci do względnej nor-
malności, a my wrócimy do Was  
z ciekawym i bogatym programem 
w 2021 roku. Na razie możemy jedy-
nie zaprosić do odwiedzin w Dwo-
rze Kossaków.

Centrum Kultury i Sztuki
„Dwór Kossaków”
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Baza Talentów – ograniczenia nie istnieją

Epidemia Coronavirusa w znacz-
nym stopniu ograniczyła prężną  
i rozbudowaną działalność Bazy Ta-
lentów OPKiS. Dzieci i młodzież, 
którzy w ciągu roku zawsze stara-
ją się rozwijać swoje różnorakie pa-
sje i zainteresowania, przy wspar-
ciu rodziców i instruktorów, wkła-
dają ogromny wysiłek w to, by ich 
praca przynosiła oczekiwane owo-
ce. Obecna sytuacja sprawiła, że 
stało się to jeszcze trudniejsze. Ale 
ani trochę się nie poddajemy! Od 
kwietnia przynajmniej część na-
szych zajęć odbywa się zdalnie. Na-
uka gry na instrumentach za po-
mocą telekonferencji nie jest pro-
sta i wymaga dużo samodyscypliny, 
jednak nie jest niemożliwa. Instruk-
torzy BT mają przećwiczone róż-
ne rozwiązania, a ich zaangażowa-
nie oraz wsparcie rodziców, którzy 
muszą czuwać nad indywidualną 
pracą uczniów, okazują się nieoce-
nione. Dla rozwoju każdej umiejęt-
ności szalenie ważna jest regular-
ność. Dlatego nie należy rezygno-
wać z ćwiczeń nawet, jeśli przyjmu-
ją one niezbyt wygodną, czy nie ko-
niecznie preferowaną formę. Trud-
ny czas zawsze prędzej, czy później 
mija, a utrzymanie nawyku pracy  
z nauczycielem, czy samodosko-
nalenia, sprawia, że powrót na co-
dzienny, zwykły tryb pracy, gdy epi-
demia minie, nie będzie bolesny.

Z uwagi na obostrzenia, wyni-
kające z troski o zdrowie naszych 
podopiecznych, zajęcia w obecnej, 
zdalnej formie utrzymają się już do 
końca roku szkolnego. Niestety, za-
jęcia grupowe nadal zostają zawie-
szone, ale mamy ogromną nadzieję, 
że od października ruszymy z nową 
siłą i energią! Tymczasem zachę-
camy naszych uczniów, by nie za-
pominali o swoich pasjach. Rozwi-
jajcie je, poszukujcie nowych źró-
deł, czytajcie, oglądajcie, trenujcie. 
Róbcie wszystko, by otaczająca nas 
stagnacja nie odebrała Wam chęci 
do pracy. Powodzenia!

   OPKiS
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Rapowe wyzwanie Hot16 
– o co chodzi?

Akcja Hot 16 challenge 2 zawo-
jowała internet. Znani artyści przyj-
mują tajemnicze wyzwanie i no-
minują kolejnych do jego wykona-
nia. Jednak w tej edycji oprócz do-
brej zabawy chodzi również o walkę  
z koronawirusem. Hot 16 Challen-
ge 2 to inicjatywa rozgrywająca się 
właśnie na karcie na czasie w serwi-
sie YouTube.

Wyzwanie polega na nagraniu 
16 wersów pod dowolny beat i no-
minowaniu do akcji kolejnych osób, 
które mają stworzyć swój kawałek 
w 72 godziny. Chodzi nie tylko o na-
grywanie muzyki, ale również o po-
moc w walce z koronawirusem, bo-
wiem wraz z #hot16challenge2 ru-
szyła zbiórka - „Beef z koronawiru-
sem #hot16challenge” dla Siepo-
maga.pl. Zarówno nominowani, jak 
i wszyscy inni użytkownicy interne-
tu, mogli wpłacać pieniądze na po-

moc pracownikom służby zdrowia.
Wyzwanie podjęto również  

w Gminie Brenna. Przywędrowało 
do nas za sprawą Szymona Pilcha, 
który do zabawy zaprosił między 
innymi zespół „Mała Brenna”. Młodzi 
górale z kolei zmotywowali do na-
pisania swoich 16 wersów o korona-
wirusie kapelę „Maliniorze” i jedną  
z breńskich historyczek – panią Ani-
tę Kotrys… a potem poszło już la-
winowo. Kolejni nauczyciele, zespół 
JohnnyBand i wiele innych osób 
opublikowało w serwisie YouTu-
be swoje nagrania, zachęcając do 
udziału w zbiórce. A czy Ty już do-
rzuciłeś swoje 16 groszy?

   OPKiS

Fragment tekstu Hot16 
autorstwa „Małej Brennej”:

Groniczku, Beskidzie, 
gdóż po tobie idzie?

Bez ty dziadowski maski 
zodnej gymby nie widze.

2k20, zapowiadoł się rok życia
Uwidziały nom się Włochy, 

festiwale do podbicia.

Miały być próby, 
mioł być pot wylywany,

coby my światu nasz Beskid, 
naszą Brenną pokozali
A tu trzeci miesiąc leci, 

nie chce być inaczej
Epidemia COVID trwa, 

bracie – zostań w chacie!
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Zieliniorka z importu – Magdalena Mildner

Powsinoga. To można o niej 
powiedzieć na pewno. I nie tyl-
ko dlatego, że, nim trafiła na swój 
„dom z wyboru”, czyli Brenną, 
mieszkała w wielu miastach i re-
gionach Polski. Również jej ścież-
ka kariery nie szła od początku 
do końca jednym, wyznaczonym 
z góry szlakiem. Choć mam pew-
ne przeczucie, że nawet w branży 
technicznoprzemysłowej znala-
złaby miejsce, by uczyć siebie lub 
innych o przyrodzie. Dziś – zielar-
ka, fitoterapeutka, naturopatka. 
Człowiek kreatywny, odważny, 
silny spokojem i pogodą ducha – 
tak ją odbieram. Zakochana w na-
szych leśnych potokach, zapachu 
powietrza cienistych dolin. I za-
wsze, jak ponoć mawia jej mama, 
„lubiła grzebać w ziemi”.

Anna Musioł: Skąd się wzięło 
Twoje zamiłowanie do ziół? Jak 
rozwijała się ta pasja?

Magdalena Mildner: Zioła były 
zawsze w domu, zawodowo naj-
pierw jako przyprawy – był to temat 
mojej pracy dyplomowej w techni-
kum, to taki prapoczątek. Traktowa-
łam je jako coś ważnego do utrzy-
mania zdrowia. Pomogły mi wie-
lokrotnie. Jednak w pewnym mo-
mencie stały się elementem tera-
pii mojej córki, która zachorowa-
ła jako dziecko na boreliozę. Za-

częłam czytać, uczyć się samodziel-
nie, później zbierać zioła. A potem 
to już „samo poleciało”, zaczęłam 
uzupełniać wiedzę związaną z ży-
wieniem, suplementacją, następ-
nie ukończyłam Instytut Medycyny 
Klasztornej, a w zeszłym roku uzy-
skałam tytuł Naturopaty nadawany 
przez Izbę Rzemieślniczą w Katowi-
cach. Uwielbiam czytać o ziołach, 
zbierać je, przetwarzać. Nauczyłam 
się robić ekstrakty, intrakty, glicery-
ty, wina ziołowe, mydło, octy zioło-
we a także mieszanki ziołowe, wła-
ściwie zbierać i przetwarzać zioła. 

A.M.: Kiedy postanowiłaś zro-

bić też z tego pomysł na życie?  
I czy da się zielarstwo, ziołolecz-
nictwo, fitoterapię traktować wy-
łącznie zawodowo? Czy to jedna 
z tych pasji, przy których się nie 
wie, że się pracuje?

M.M.: W zasadzie to bardzo 
trudne do wykonania, bez wspar-
cia rodziny byłoby to niemożliwe. 
Jeszcze nie wiem czy ziołolecznic-
two można potraktować wyłącz-
nie zawodowo, mój gabinet dzia-
ła od niedawna, a przy ostatnich 
perturbacjach koronawirusowych 
wspomagam cierpiących online, co 
moim zdaniem nie zastępuje kon-
taktu osobistego. Trudno organi-
zować warsztaty, mam nadzieję że 
niedługo wrócimy do tradycyjnych 
spotkań ziołowych – bardzo, bar-
dzo mi ich brakuje. Zielarz bez pa-
sji, nie będzie dobrym zielarzem – 
bo pasja to chęć zdobywania wie-
dzy i praktyki w tym co się robi, nie-
zależnie od tego czy jest to zielar-
stwo, czy budowa łodzi podwod-
nych. Staram się propagować sto-
sowanie ziół jako środka do zdro-
wia. Jesteśmy teraz mocno ucywi-
lizowani i zapomnieliśmy o ziołach, 
chciałabym przypominać to o czym 
wiedzieli nasi przodkowie – rośliny 
nas wzmacniają, a nasz organizm 
jest przygotowany do tego aby z tej 
dobroci korzystać. 



28Strona 28 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Kultura

A.M.: Wiosna w pełni. Nieba-
wem najbardziej zielny okres  
w roku… Od czego zacząć? Ja-
kie książki pomogą w pierwszych 
zbiorach?

M.M.: Oczywiście, jak najbar-
dziej najlepiej zacząć od książek, na 
pewno część czytelników posiada 
atlasy ziół lub podręczniki do ozna-
czania roślin, teraz w teren moż-
na zabrać smartfona z apką do roz-
poznawania roślin, co też ułatwia 
sprawę. Warto zajrzeć do takich 
książek jak „Zioła, jak zbierać, prze-
twarzać stosować” Pani Magdale-
ny Gorzkowskiej, a atlasów ziół do-
stępnych jest wiele. Beskidzki Dom 
Zielin Przytulia także wydał własny, 
o naszych ziołach beskidzkich. 

A.M.: Czy Twoim zdaniem  
w medycynie zioła są raczej… 
Niegroźnym dodatkiem? Czy na-
prawdę można, posiadając odpo-
wiednią wiedzę i doświadczenie, 
wyleczyć wiele chorób wyłącznie 
z ich pomocą?

M.M.: Zgodnie z ustawą leczy 
tylko lekarz. Zioła nie mają tylko 
jednej strony, tej dobrej. Nie posia-
dając wiedzy można ziołami zrobić 
sobie krzywdę, albo uzyskać efekt 
inny od zamierzonego. Niektó-
re zioła, wykorzystywane także do 
produkcji leków nasercowych, albo 
będące pierwowzorami dla związ-

ków używanych w onkologii, mogą 
zaszkodzić. Wiele roślin jest trują-
cych. I trzeba mieć tego świado-
mość. Niemniej jednak pamiętajmy 
że wiele preparatów dostępnych  
w aptekach jest pochodzenia ro-
ślinnego i nie mówię tu o suple-
mentach diety. Zioła bardzo efek-
tywnie wspomagają nasz organizm  
w drodze do zdrowia, poprawiają 
stan wielu osób cierpiących na roz-
maite schorzenia, oczyszczają or-
ganizm z toksyn szczególnie teraz 
wiosną, działają hepatoprotekcyj-
nie, napotnie, wykrztuśnie, moczo-
pędnie, ułatwiają trawienie, wspo-
magają gojenie ran, utrzymują ślu-
zówkę w dobrej kondycji. Wiele ma 
działanie przeciwbakteryjne, prze-
ciwwirusowe i przeciwpasożytni-
cze. Każdy może w domu stoso-
wać choćby kwiaty lipy, czarnego 
bzu, nasturcji, nagietka, owoce dzi-
kiej róży, głogu, pędy sosny, młode 
szyszki czy szpilki świerkowe, żywi-
ce drzew iglastych, chmiel, krwaw-
nik, mniszka, podbiał, maliny, ru-
mianek, łopian, bylice i wiele, wie-
le innych roślin. Oczywiście jeśli nie 
mamy nawet tej podstawowej wie-
dzy o tym jak stosować zioła, to 
warto się poradzić zielarza. Moje 
doświadczenie mówi, że można 
wiele… Kiedyś używano tylko ziół, 
do dzisiaj funkcjonują medycyny 

oparte na tradycjach np. ayurweda, 
oraz tradycyjna chińska medycyna 
– która została uznana przez WHO 
za medycynę oficjalną, równą me-
dycynie konwencjonalnej. A stosu-
je się w obydwu dietę, zioła i zabie-
gi naturoterapeutyczne. 

A.M.: Jakich ziół nigdy nie bra-
kuje w Twoim domu? 

M.M.: Trudno powiedzieć, choć 
oczywiście będzie to bluszczyk kur-
dybanek, nagietek, jarzębina, je-
żyna, maliny, podbiał, mniszek, ty-
mianek, rozmaryn, dzika róża, głóg, 
miodunka plamista, dziurawiec, 
krwawnik, mirt, złoty wąs, aloes, 
siedmiopalecznik błotny, przetacz-
nik, wrotycz maruna (na ból głowy), 
wrotycz pospolity, lawenda, jało-
wiec, oregano, poziewnik, śledzien-
nica, kocanki piaskowe, mniszek, 
żywokost, żmijowiec, lilak, stokrot-
ki, asafetyda, pieprz pipali, jeżów-
ka purpurowa, kalina koralowa…  
i wiele innych 

A.M.: Nie mam co prawda tak 
wielkiej wiedzy, ani doświadcze-
nia, a zioła odkrywam głównie 
przez pryzmat folkloru, ale im 
bardziej zagłębiam się w to stare 
postrzeganie „bożej apteki”, tym 
bardziej mam wrażenie, że ocie-
ram się o jakiś mistycyzm natu-
ry. Czy w Twoim wypadku jest po-
dobnie? Czym dla Ciebie jest na-
tura, jako taka, przyroda, kontakt 
z nią?

M.M: Najbardziej na świecie lu-
bię chodzić boso, kontakt z ziemią, 
trawą – tego nie da się zastąpić. 
Gdy zbieram zioła, dziękuję, jestem 
wdzięczna za to, że natura obdarza 
mnie swoim niezmierzonym dobro-
dziejstwem. Lasy, łąki to takie miej-
sca gdzie naprawdę żyję. Później, 
gdy przerabiam zebrane rośliny sta-
ram się zrobić to tak, aby zatrzymać 
jak najwięcej ich właściwości. Czy-
li dobrze ususzyć, zrobić dobry olej, 
maść, sok, nalewkę czy wino. Pod-
stawą jest szacunek do przyrody  
i jej darów. 
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75 lat później – powinniśmy pamiętać?

Historia

Apel
„Jak jeszcze można czcić pamięć 

[zmarłych i] pomordowanych (…)? 
Czy tylko świecąc świeczki w listopa-
dowy dzień (…)? Czy przez stawianie 
pomników? Tych pomników jest nie-
zmiernie mało. Nawet groby wspól-
ne groby są zaniedbane, zanieczysz-
czone, a w wielu wypadkach zupeł-
nie zadeptane. Gdzież szukać tych 
grobów (…) kto po myślał, aby wy-
stawić jakiś ślad pamięci naszym [cy-
wilom i] partyzantom (…)? Kto od-
czyta te ślady [tragedii i] zapomnia-
nego lub zgo¬ła nieznanego boha-
terstwa ludzi spod Baraniej, Girowej, 
[Kotarza] (…)? Można by na palcach 
jednej ręki wyliczyć te miejsca i te 
punkty oporu, gdzie choćby skrom-
ny brzozowy krzyż znaczy [ je] (…).

Z roku na rok zarastają ścież-
ki pamięci, z roku na rok znika z nas 
to, co jeszcze wczoraj było żywe,  
a dziś nie zostało nawet wspomnie-
niem. Czy nie należałoby, aby wraz  
z tegoroczną wiosną zakwitły na 
grobach (…) świeże kwiaty? Czy wie 
byłoby najżywszym dowodem na-
szej czci dla pomordowanych, gdy-
byśmy oczyścili ich groby, oznacza-
jąc miejsca skaleń i egzekucji, choć-
by skromnym krzyżem? Dopraw-
dy warto o tym pomyśleć w tych 
dniach wiosennych, kiedy wszystko 
zdaje się odżywać na nowo, a więc  
i pamięć ludzka”.

Taki apel, w 11 lat po zakończe-
niu II wojny światowej, wystosowa-
no na łamach prasy do mieszkań-
ców Śląska Cieszyńskiego. Taki sam 
apel należałoby również i dziś, w 75. 
rocznicę zakończenia wojny, wydru-
kować w gazetach naszego regionu, 
w tym w „Wieściach znad Brennicy”, 
gdy pozarastały już niemal wszystkie 
pomniki i dawne miejsca pamięci.

 
Liczby

Wojna to dziś odległe dzie-
je. Odeszli już nieomal wszyscy jej 
świadkowie. Wiedzę na jej temat 
czerpiemy więc głównie ze szko-
ły, książek i telewizji, a prezento-
wane tam liczby nie bardzo trafia-
ją do wyobraźni. W książkach i pod-
ręcznikach czytamy, iż II wojna świa-

towa kosztowała przynajmniej kil-
kadziesiąt milionów istnień. Więk-
szość badaczy zgadza się, że w sa-
mej Europie liczba jej ofiar przekro-
czyła 40 milionów (przynajmniej 
drugie tyle osób zginęło w Azji).  
Z tego na terytorium przedwojen-
nej Polski zginęło ok. 4 000 000 -  
6 000 000 jej mieszkańców. To tylko 
rzędy zer. Mało kto z nas jest w sta-
nie objąć rozumem ogrom ludzkich 
tragedii.

Tymczasem 40 milionów (po-
ległych i pomordowanych w Euro-
pie) to więcej niźli liczy obecnie na-
sza ojczyzna, wszystkie jej miasta, 
miasteczka i wsie! Wyobraźmy so-
bie więc współczesną Polskę z lotu 
ptaka, widząc setki tysięcy osiedli, 
domów, sklepów, szkół. Wyobraź-
my sobie, jak wszystkie (co do jed-
nego!) zamieniają się w zgliszcza  
i mogiły. Giną w cierpieniach abso-
lutnie wszyscy ich lokatorzy i prze-
chodnie. Pozostaje blisko czterdzie-
ści milionów mogił…

Jeśli powyższy przykład nie jest 
dość dosadny, to warto uzmysło-
wić sobie, że nasze województwo 
śląskie liczy obecnie 4 i pół miliona 
mieszkańców, a więc tyle ile zginęło  

w czasie tego konfliktu mieszkań-
ców przedwojennej Polski...

Wyobraźmy sobie zatem, iż na 
naszych oczach ginie (niezależ-
nie od wieku i płci) każdy obywa-
tel województwa śląskiego. A więc 
m.in. wszystkich miast, począw-
szy od Bielska-Białej na południu 
po Bytom i Częstochowę na półno-
cy (w tym aglomeracji na które skła-
dają się: Chorzów, Dąbrowa Górni-
cza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, 
Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sosno-
wiec, Tychy, Zabrze…); jak i miesz-
kańcy wsi i miasteczek wszyst-
kich 16 powiatów, w tym tych naj-
bliższych (bielskiego, cieszyńskie-
go, żywieckiego), jak i najdalszych,  
w których wielu z nas nigdy nie było 
(kłobuckiego, lublinieckiego, miko-
łowskiego, myszkowskiego, tarno-
górskiego, zawierciańskiego), itd. 
Dla osoby, która choć raz podróżo-
wała przez te tereny, czy to autem, 
czy pociągiem może to być wymow-
ne porównanie.

700 ludzkich dramatów
Ile osób zginęło w czasie wojny  

w Brennej i Górkach, a ile miesz-
kańców tychże wsi spoczęło w la-
tach 1939-1945 z dala od domu? 
Mogą być Państwo zdumieni, ale 
było to nie 60 czy 120 osób, choć 
takie liczby się utrwaliły w pamię-
ci (tyle nazwisk upamiętniono na 
miejscowych cmentarzach), a łącz-
nie nawet 700-800 osób! Większość 
z nich to bryniocy i górczanie z uro-
dzenia (w tym blisko 30 osób wy-
znania mojżeszowego, w większo-
ści dzieci), a także przedstawicie-
le miejscowej elity (m.in. nauczycie-
le, policjanci i księża). Blisko jedna 
trzecia natomiast to żołnierze wal-
czących stron polegli w 1945 roku 
nad Brennicą (bądź tu pochowani).   
A więc przeszło 700 osób… O więk-
szości z nich jednak pamięć zupełnie 
zaginęła. Część z nich nigdy nie mia-
ła godnego pochówku… 

 „(…) Agnieszka Gawlas liczyła  
6 stycznia 1945 roku, gdy została 
zastrzelona w drodze do szkoły, lat 
niespełna 9, ślusarz Wiktor Moska-
ła zginął, spalony żywcem, w wieku 
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Historia
lat 22. Tyleż lat liczyli, gdy żegnali 
się z życiem: rozstrzelany 19 czerw-
ca 1944 roku w Cieszynie Włady-
sław Kawik, zamordowany 10 grud-
nia 1940 roku w Altenheim Fran-
ciszek Heller i spalony 13 lutego 
1945 roku robotnik Władysław Greń.  
O rok zaledwie dłużej żyli rozstrze-
lany 8 października 1944 roku Wła-
dysław Słowiok i poległy w walce  
z wrogiem Władysław Kłósko, o dwa 
lata — rozstrzelany 7 lipca 1644 roku 
Józef Holeksa, 25 lat liczyli nato-
miast w chwili śmierci Stanisław Hel-
ler i piekarz Ludwik Porębski”.

To tylko kilka przykładów drama-
tycznych losów mieszkańców Bren-
nej, wskazanych przed pół wiekiem 
przez Roberta Danela, jako symbol 
ofiar poniesionych przez naszych 
przodków. W tekście zamieszczonym 
na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” 
przed półwiekiem pisał dalej:

„Są wśród ofiar hitleryzmu  
z Brennej żołnierze kampanii wrze-
śniowej, są rozstrzelani w maso-
wych egzekucjach, jest i powieszo-
ny Pod Wałką w Cieszynie 41-letni 
Rudolf Heller. Są i polegli partyzanci, 
są pomordowani w rozlicznych wię-
zieniach i obozach śmierci: Oświęci-
miu, Gross Rosen, Altenheim, Mysło-
wicach, Cieszynie, Laihau, Kottbus, 
Wadenstadt... Ginęli więc ludzie róż-
nej płci i w różnym wieku, różnych 
zawodów i przekonań, ale ginęli za 
WSPOLNĄ SPRAWĘ – za POLSKOŚĆ”.

Choć wyliczenie powyższe jest 
suche i pojawiają się w nim ogól-
niki (oraz drobne nieścisłości),  
a do tego oczywiście nie obejmu-
je wszystkich ofiar II wojny świato-
wej z terenów Brennej i Górek (było 
publikowane w czasach PRL w 1972 
roku i brak w nim ofiar Katynia, 
żołnierzy poległych na obczyźnie  
w Wehrmachcie, czy „u Ander-
sa”, itd.), to może dawać wyobraże-
nie ogromu cierpień, jakie ponieśli 
mieszkańcy naszych wsi. 

Pamiętamy?
W związku z 75-rocznicą zakoń-

czenia II wojny światowej naszym 
obowiązkiem jest te odległe wy-
darzenia przypomnieć. Dotychczas 
ukazało się wiele artykułów, wspo-
mnień, słowników biograficznych 

itd., obejmujących (lub wzmianku-
jących) wspomniane ludzkie drama-
ty. Są jednak rozproszone, a sporo  
z nich zawiera błędy i przekłamania. 
Jak dotychczas nie ukazało się żad-
ne zwarte opracowanie poświęco-
ne mieszkańcom gminy Brenna po-
ległym, zmarłym, czy pomordowa-
nym w latach 1939-1945. Brak jest 
również literatury na temat żołnie-
rzy i cywilów, którzy zginęli (lub też 
zostali pochowani) na terenie gminy. 
Dlatego też rodzi się potrzeba po-
dobnego opracowania. 

Jako przykład „deficytu pamię-
ci” można wskazać np. obojętność,  
z jaką odnosimy się do sprawy na-
leżytego uczczenia ofiar pacyfikacji 
wsi, w której śmierć w płomieniach 
75 lat temu poniosło niemal trzy-
dzieści niewinnych osób, tak miesz-
kańców Brennej, jak i przebywają-
cych w wiosce włoskich jeńców. 

Owszem pod koniec lat 80. za 
budynkiem GOK-u („starego kina”, 
obecnie „Przytulii”) stanął pomnik, 
przy którym nasze władze składa-
ją najczęściej kwiaty z okazji świąt 
narodowych (w maju i listopadzie),  
a garstka mieszkańców do niedawna 
zapalała znicz na Wszystkich Świę-
tych, lecz miejsce to jest współcze-
śnie niemal zupełnie zapomnia-
ne. Świadczy o tym, m.in. fakt, iż  
o pomniku i ofiarach przezeń upa-
miętnionych, niemal nikt nie pamię-
tał w lutym tego roku, kiedy to przy-
padała wspomniana 75-rocznica 
tych dramatycznych wydarzeń…

Ów fakt, nie może jednak dzi-
wić, skoro o ofiarach pacyfikacji 
wsi zapomniały szkoły i inne insty-
tucje oraz organizacje, które mogą, 
czy też powinny kształtować poli-
tykę pamięci. Winę ponoszą tu rów-
nież nie tylko lata zaniedbań urzęd-
ników, nauczycieli, ale także m.in. 
historyków, którzy nigdy nie wyja-
śnili dokładnie przebiegu zbrodni. 
W efekcie nawet tablica na pomni-
ku wprowadza odbiorców w błąd, 
głosząc, iż „w tym miejscu 13 lute-
go 1945 roku spaleni zostali żyw-
cem [4] mieszkańcy Brennej (…)  
i 20 bezimiennych jeńców włoskich”. 
Sformułowanie to jest bardzo nie-
precyzyjne, jeśli nie zupełnie błędne. 

Świadczy to o tym, iż to konkret-

ne wydarzenie historyczne jest tak-
że przykładem ogromu niewiedzy  
i dezinformacji dotyczących tego te-
matu. Niemal wszyscy uznani auto-
rzy, wzmiankujący oraz opisujący je 
(w tym historycy, tej klasy co nie-
żyjący K. Popiołek, J. Chlebowczyk, 
E. Buława, M. Heller, czy redagują-
cy „Wieści” S. Horowski), podają inne 
dane, co do ilości i tożsamości ofiar, 
a nawet daty ich śmierci. 

Wiemy dziś, iż w czasie ekspedycji 
karnej spłonęły w Brennej przynaj-
mniej trzy budynki, a zginęło łącz-
nie blisko 30 osób. Co więcej, źródła 
informują, iż wydarzenia te nie ro-
zegrały się jednego dnia. Warto też 
podkreślić, że część jeńców włoskich 
została zastrzelona w innym miej-
scu i innych okolicznościach, a także, 
iż ich personalia były przynajmniej 
częściowo znane ludności Brennej  
w 1989 roku, kiedy pomnik stawiano, 
skoro pamięć o nich jest jeszcze czę-
ściowo żywa trzydzieści lat później, 
np. w 2015 roku (gdy kilka nazwisk 
wymienić była w stanie m.in. Gabrie-
la Nowaczek).

Przykład ten niech uświado-
mi nam, że niezbędne jest zarów-
no odtworzenie dramatycznych lo-
sów społeczności Brennej i Górek  
w latach drugiej wojny światowej, 
jak również szeroka akcja edukacyj-
na uwrażliwiająca młodsze i starsze 
pokolenia, byśmy jako społeczeń-
stwo zdali egzamin z dojrzałości.

Dlatego też Towarzystwo Miło-
śników Brennej i Górek „Jodła”, przy 
życzliwym wsparciu władz Gminy 
Brenna, pragnie zwrócić się z ape-
lem, o wsparcie prac prowadzonych 
w kierunku upamiętnienia miesz-
kańców Brennej i Górek, którzy na II 
wojnie światowej stracili życie oraz 
miejsc związanych z tragediami lat 
1939-1945 (i tych, które rozegrały się 
tuż po jej zakończeniu) na terenie 
naszej gminy, w tym m.in. lokalizacji 
zapomnianych leśnych mogił.

   
Wojciech Grajewski, Towarzystwo 

Miłośników Brennej i Górek „Jodła” 

Osoby zainteresowane mogą kon-
taktować się z autorem pod nume-
rem: 798 590 639 lub adresem: 
w.grajewski85@gmail.com



31 Strona 31

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Ważne	i	przydatne

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Gminnej Bibliotece Publicznej 
(Urząd Gminy w Brennej), Delikatesach Centrum (Górki Wielkie Sojka, Górki Wielkie Centrum, Brenna Skrzyżowanie, Brenna Spalona, Brenna Leśnica), 
sklepie z nasionami - p. K. Holeksy (Górki Wielkie), kiosku  „Trafika” (Górki Wielkie), sklepie na Buczu (Górki Wielkie), sklepie w Szpotawicach (Górki Wielkie), 
sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), sklepie p. R. Łysek (Brenna Leśnica), kiosku z prasą - p. J. Ćwierzyk (Brenna Centrum), „Toto Lotku” - p. J. Madzi 
(Brenna Centrum), kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), stacji paliw (Górki Wielkie). lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są 
o kontakt z redakcją.

ISSN 1895-670X
Redakcja: Anna Musioł - Redaktor Naczelny & korekta, Katarzyna Macura, Aneta Mędrek, Marzena Bochnak, Izabela Piór, Łukasz Muschiol i Krzysztof 
Gawlas. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Stali Współpracownicy: Dorota Greń - Grajewska, Wojtek Grajewski, Sławomir Horowski, UG Brenna, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS, 
CKiS „Dwór Kossaków”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej 
Bukowej, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich, Publiczne Przedszkole nr 1 w Brennej i Publiczne Przedszkole nr 1  
w Górkach Małych
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: gazeta@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
DTP: Łukasz Muschiol 
Oddano do druku: 25.05.2020 r.
Druk: Digital Art Studio Przemysław Gała, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza k/Kielc, tel./fax: 41 348 00 13, e-mail: biuro@digitalartstudio.pl

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 606 251 562
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

GOPR
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00
tel. alarmowy 985, 601 100 300

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, e-mail: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl

Biuro Rady Gminy Brenna
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
43 - 438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 858 69 71, 
e-mail: it@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-438 Brenna, ul. Malinowa 3, NFZOZ P. Gruszczyk, tel. 33 432 15 00
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy



Obchody Dnia Strażaka 
w Gminie Brenna


